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ما  املباركة  األيدي 
تنبت  أصابعها  تزال 
في  واألم  العيد،  سحر 
الهالل  توصل  عطائها 
رمضان،  في  الذهبي 
هي  العيد.  هالل  بذهب 
مجاال  تترك  ال  ماهرة 
هنا  مجال  وال  للصدفة، 
ما  مبقدار  إال  للمسافات 
جوار  إلى  بدر  يصطف 
ما  ماهرة  األيدي  البدر. 
التاريخ  تخالط  تزال، 
وتنقل  باحلاضر،  محبة 
جميال  تطريزا  التراث 

طيبا  باجلوز،  طيبا  »املعمول«  على  اجلمال  زخرف  وتنقش  اليدين،  وفي  الثياب،  في 
أواخر  ووداع  للعيد،  األخيرة  االنتظار  أيام  في  يبدأ  قدمي  لعرف  وامتدادا  بالعجوة، 
وما  املغفرة...  وبعد  والعبادة،  العطاء،  من  شهر  بعد  العيد  ألهل  ليلذ  الصيام،  شهر 

أجمل طعم العيد من بني يدي أمهاتنا.
كل عام وهن بخير... كل عام وأنتم بخير... كل عام وفلسطني بألف ألف خير.
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نورنا في أزمة

حياتنا... ممنوع العبث بها

كل عام وأنتم بخير

ال حترجوا شرطتنا!
إنها اخلامسة تقريبا من مساء يوم األحد؛ يوم إجازتي 
في  دورا  بلدة  من  عائدا  حينها  كنت  األسبوعية، 
هائلة  بأعداد  ففوجئت  البرج،  قريتي  إلى  اخلليل، 
املواطنني يتجمهرون حول حطام سيارتني على  من 
مفترق قرية خرسا التي تقع على الطريق بني بلدة 
بارتنر،  بيجو  نوع  من  إحداهما  ودورا؛  الظاهرية 
ترخيص  لوحة  حتمل  جولف  نوع  من  واألخرى 
صفراء. قادني إلى هذا املوقع أنه الطريق الذي اعتدت 
سلوكه في طريقي ملنزل أهلي، وكنت من أوائل الذين 
ذلك  قبل  احلادث.  موقع  عند  سياراتهم  من  خرجوا 
الفلسطينية في سيارة  بأمتار وقفت دورية للشرطة 
مبراقبة  الشرطة  رجال  واكتفى  »ماجنوم«،  نوع  من 
احلدث عن بعد. اعتقدت حينها أن احلادث بسيط، وأن 

الشرطة أنهت مهمتها على أكمل وجه!
الشرطة  أنهت  لو  »حتى  لنفسي:  قلت  وصولي  قبل 
السير«.  حركة  لتنظم  تبقى  أن  عليها  كان  مهمتها، 
املوقع؛  أن سيارة ثانية قد تكون في  واعتقدت لوهلة 
لتقوم بالالزم من تقدمي اإلسعافات األولية للمصابني، 
مروريا  اختناقا  احلادث  سبب  فقد  السير؛  تنظيم  أو 
دوريتني  على  عيناي  لتقع  سيري،  تابعت  كبيرا. 
لالحتالل، ترافقهما سيارة إسعاف عسكرية. كان عدد 
املصابني ثالثة، وكانت إصاباتهم خطيرة حسب بعض 
املواقع اإللكترونية التي زرتها في اليوم التالي للحادث. 
كان  إسعاف،  حقيبة  يحملون  وهم  اجلنود  ترجل 
بعضهم يلبس كفوفا زرقاء رأيت مثلها آخر مرة عندما 
رام  مستشفيات  إحدى  في  جراحية  لعملية  خضعت 
اإلسعاف جاءا على هامش  الكفوف وحقيبة  لون  الله. 

املالحظة الصحفية، ولن يكونا موضوع قصتي هذه.
إذن هناك سيارات عسكرية إسرائيلية في املوقع تقدم 
سير،  حادث  في  أصيبوا  ألشخاص  إنسانية  خدمة 
أقل من  بعد  املتفرج على  ورجال شرطتنا في موقع 
50 مترا. سألت بعض األشخاص ممن تواجدوا ليقدموا 
للمساعدة«؟  شرطتنا  تأتي  ال  »ملاذا  إنسانية:  خدمة 
وعندما  »كروكا«،  وأخذوا  »جاءوا  أحدهم:  فأجابني 

حضرت السيارات اإلسرائيلية انسحبوا من املوقع«!
الفور  على  لي  وخطرت  بعيدا،  يسرح  خيالي  بدأ 

اتفاقية أوسلو..
عتبي على الشرطة؛ ألنها شرطتنا، وهي في خدمتنا؛ 
مصاحلنا  وحتفظ  احلماية،  احتجنا  متى  حتمينا 
ال  كيف  مآسينا.  في  معنا  وتقف  والعامة،  اخلاصة 
رجالها؛  ألوامر  وننصاع  ونقدرها  نحترمها  ونحن 
فنضع أحزمة األمان داخل املدن! وال نتحدث بجواالتنا 
عليه  كتبت  الذي  الورق  على  وعتبي  السياقة!  أثناء 
على  وعتبي  إسرائيل،  وبني  بيننا  االتفاقيات 
األمني مع االحتالل، وعتبي على اجلغرافيا  التنسيق 
علينا  وعتبي  نفسي،  على  وعتبي  الفلسطينية، 
جميعا؛ ملاذا نقبل بهذا احلال؟ وملاذا يتحكم أبو جهل 
1440 سنة على رسالة محمد عليه  بالعباد بعد مرور 
وكلنا رسل  أبي جهل  وملاذا ال نقف في وجه  السالم؟ 
إن  قال  من  ثم  غيبا؟  ونحفظها  الوطن  رسالة  نحمل 
العاصفة ال تثني ماء البحر فتحوله إلى موج جارف؟ 

ومن يعلم؛ فقد يتبدل احلال!
ال أعرف كيف أصف جنود االحتالل في تلك اللحظات 
ما  مبشاهدة  اكتفوا  الذين  رجالنا  إلى  ينظرون  وهم 
يحدث دون أي تدخل. وألنني صحفي ومواطن، متنيت 
أر ما رأيت؛  أنني لم أقترب من احلادث، وأنني لم  لو 

ويشعرني  محزن،  ألنه 
مجرد  فكأنني  باخلجل 
بني جمهور  مالبسي  من 

على  فبصقت  الذهول  وأصابني  صدمت  النساء.  من 
نفسي ألف ألف مرة!

يا شرطتنا؛ أيهما أهم: احترام الورق واالتفاقيات؟ أم 
عتبي  كل  احلياة؟  في  وحقه  املكلوم  املواطن  احترام 
أن  يجب  الذي  عباس،  محمود  ورئيسنا  القيادة  على 
يوضح لقوات األمن بصفته قائدا أعلى لها، أن تدخلها 
رباني،  املواقف مباح ومشروع مبرسوم  في مثل هذه 
حتى وإن رفض اإلسرائيليون ذلك. فليرفضوا وليكن 

اجلحيم؛ ألن احلياة هي األهم.
وللعلم فإن طواقمنا الطبية، ورجال شرطتنا، قادرون 
كيف  وأكثر.  احلاالت  هذه  مثل  في  الالزم  عمل  على 
املدني  دفاعنا  طواقم  بأداء  إسرائيل  أشادت  وقد  ال 
التي شاركت في إخماد حريق الكرمل الذي وقع يوم 
منقطعة  شجاعة  رجالنا  خالله  وأبدى   ،2010/12/2
يشكرهم  ولم  بامتياز،  إنساني  موقف  في  النظير، 

عليه أحد!
لكنني متكنت خالله  الوحيد،  ليس  املوقف  هذا  لعل 
عاتقهم  على  أخذوا  الذين  الناس  وجوه  قراءة  من 
كانوا  االحتالل  جنود  ألن  السير؛  حركة  تنظيم 
يقدمون اإلسعافات األولية ملصابينا. وقد وصلت سيارة 
السيارات  إلى موقع احلادث قبل  اإلسعاف اإلسرائيلية 
الفلسطينية، التي تأخرت ألكثر من نصف ساعة، وأنا 
ملوقع  الشرقية  اجلهة  من  وجاءت  أقول،  عما  مسؤول 
القارئ  وبإمكان  تسمى طرامة،  قرية  ناحية  احلادث، 
»جوجل  أو  اخلريطة  باستخدام  معرفتها  والشرطة 
مدينة  من  قدمت  أنها  يعني  هذا  لي  بالنسبة  إرث«. 
اخلليل؛ ليتبادر لذهني سؤال آخر: أين كانت سيارات 
من  وألنني  حينها؟!  دورا  لبلدية  التابعة  اإلسعاف 
تلك املنطقة، فإنني أعلم أن املسافة بني دورا وموقع 

احلادث، حتتاج إلى أربعة دقائق لقطعها كحد أقصى.
ال  املواطنني،  أرواح  على  وحفاظا  املشهد،  هذا  وأمام 
بد من تدخل عاجل إلصالح وضع الطريق، حتى إن 
لزم األمر جمع املال الالزم عقب كل صالة جمعة، أو 
في  للمساهمة  أموالهم؛  زكاة  تقدمي  على  الناس  حث 
وضع حد ملوت محتوم، ما دام أمر الطريق على ما هو 
عليه. ويشرح صدري أنني في زيارتي التالية للموقع 
كانت آلة العمل احمللية متعن في عملها على إصالح هذا 
أقطع ذلك  الطريق وتطويره، وألول مرة  املقطع من 

املفترق وأنا آمن على حياتي ومن معي. 
لكم: ال محرمات عند  أخجل منكم ألقول  أن  أريد  ال 
احملتلني؛ فهم يدخلون مناطق سيادتنا متى شاءوا، وال 
االحتالل  سلطات  تعلموا  أن  بد  وال  شيئا.  يحترمون 
عبر القنوات الرسمية، أن موقفه اإلنساني الذي يراد 
وأوصيكم  ألرضنا.  احتالله  يشرعن  لن  إحراجنا،  به 
بشبابنا وكوادر شرطتنا خيرا؛ ألن مثل هذه املواقف 
تتغير  املواطن  نظرة  إن  قلت  إن  أبالغ  وال  حترجهم، 
املواقف،  هذه  مثل  في  شرطتنا  نحو  البرق  بسرعة 
مع علمنا أنهم يسهرون على راحتنا ومستقبلنا، وقد 
جربناهم في كثير من املواقف؛ فهم أوفياء، ويتحلون 
بشجاعة الفلسطيني الطاهر، ويحافظون على نسيجنا 
عالقة  بهم  وتربطه  يحبهم،  والشعب  االجتماعي، 
يا  حترجوهم  فال  األدوار؛  احترام  على  تقوم  مميزة 

سيادة الرئيس.

واحتمل  مر،  قد  أشكالها  والعبادة مبختلف  الصيام  من  كامل  شهر 
الصائمون عبوس جنود االحتالل على احلواجز التي تؤدي للقدس، 
واحتملوا قيظ شمس الظهيرة، وهم يتوافدون مبئات اآلالف على 
على  وقيامهم  صلواتهم  هناك  يؤدون  الشريف،  القدسي  احلرم 
عرق  في  أو  أقدامهم،  حتت  ولهبا  حرا  الشمس  أشعلتها  أرضيات 

أشجار قد تقي من الشمس، ولكنها ال تقي من احلر.
بدا واضحا من كل ذلك حرص الناس على رضى رب العاملني؛ ففي 
هذا الشهر، تصفد الشياطني، وأوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره 

عتق من النار.

وما يلبث الشهر الفضيل حتى ينتهي، فينقلب الناس الذين كانوا 
شحناء  من  عليه  كانوا  ما  إلى  ويعودون  مالئكة،  أشباه  باألمس 
وبغضاء، فكأن رمضان إذ يولي األدبار، يحمل معه السلوك اإليجابي، 
أم موسم  أهو شهر عبادة،  احترنا،  لإلنسان، حتى  السلبي  ويترك 

سنوي ملجرد طلب املغفرة عن الذنوب؟!
عسى أن تكون عادات رمضاننا هذا بركات ملستقبلنا، تسود فيها على 
ما ال نحب من تصرفات البشر وال نرضى. وعسى كل مؤمن أن يرتدي 
أن  وعسى  أبدا،  تظل حليته  رمضان  بعد  التسامح  من  بيضاء  حلة 

يكون صومكم مقبوال، وعيدك مبارك... وكل عام وأنتم بخير.

األزمة فعلية، واخلطر حقيقي. ولكن املواطن، بكل أسف، ال يدرك 
حجم دوره في تفاقم األزمة املالية لشركة كهرباء محافظة القدس، 
الكهربائي عن كل محافظات وسط الضفة  التيار  التي تهدد بقطع 

الغربية؛ القدس وضواحيها، ورام الله والبيرة، وبيت حلم، وأريحا.
ومن يسرقون الكهرباء يفاخرون مبا يفعلون، ويلجأون للبلطجة إذا 
ما طرق جابي الشركة أبوابهم يطالبهم بسداد فواتيرهم أو بعضها. 
وفي ظل األزمة املالية التي تعاني منها السلطة الوطنية، فإن األسئلة 
املطروحة هي: من يسدد الفواتير املستحقة على السلطة ومخيمات 
الشركة  إقناع  من  املعنية  اجلهات  ستتمكن  متى  وإلى  الالجئني؟ 
القطرية بتأجيل قطع التيار الكهربائي عن منطقة امتياز شركة 
كهرباء القدس مع عدم الوفاء بالديون؟ وإن لم يشترك اجلميع في 

إيجاد حل، فستقع الفأس على الرأس.
سياسية  ارتباطات  الكهرباء  وألزمة  عابرة.  أزمة  ليست مجرد  إنها 
إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  نطالب  كنا  فإن  واجتماعية؛  وثقافية 
الالجئني »أونروا« بتحمل نفقات مخيمات الالجئني، ودفع فواتير 
والوطنية،  جوال  شركتي  فواتير  بدفع  كذلك  فلنطالبها  الكهرباء، 
وأثمان أجهزة الـ“iPhone”، الذي بات حتى األطفال يحملونه في 

أزقة املخيمات وشوارعها.
من  أن  جند  املتحدة،  األمم  في  بالالجئني  اخلاص  العهد  راجعنا  وإذا 
مسؤولية مؤسسات األمم املتحدة توفير احلقوق األساسية لالجئني، واملاء 

منها، أما الكهرباء فليست كذلك، على اعتبار أن حالة اللجوء مؤقتة.
التيار  سرقة  كثرة  من  يعاني  قرانا  من  الكثير  فإن  ولألسف 

الكهربائي، حتى بات هذا النوع من السرقة ثقافة سائدة فيها. ولكن 
املشكلة ال تتعلق باملخيمات والقرى فحسب، فقد مت ضبط الكثير من 
املصانع واملصالح التي ترتبط برجال أعمال كبار، يتم فيها سرقة 

التيار الكهربائي... وهذا هو العيب بحد ذاته.
وأمام كل هذه املعيقات، يبدو أن الشركة قد أصبحت كغريق يتعلق 
املستهدفة،  املناطق  في  شخصيات  مع  اجتماعات  فعقدت  بقشة، 
العقابية  اإلجراءات  تشديد  من  بد  ال  ولكن  حلول.  عن  وبحثت 
بحق لصوص التيار، وال بد من تعهدات قانونية توقع بني الشركة 
بهذا  واضحا  الرئيس  كان مرسوم  وقد  واملستفيدين من خدماتها. 

اخلصوص.
الفواتير  دفع  من  املخيمات  إعفاء  عن  يقال  ما  صحيحا  كان  وإن 
الله، فستكون  ياسر عرفات، رحمه  الراحل  الرئيس  بتعليمات من 
السلطة ملزمة بتسديد ديونها، ولكنني أعتقد أن حل هذه األزمة 
يتطلب تضافر اجلهود بني احلكومة والقطاعني العام واخلاص، وال 
بد من وجود ممثلني عن مخيمات الالجئني ووكالة الغوث، ودائرة 
شؤون الالجئني، إضافة إلى وزارة احلكم احمللي،  من أجل الوصول 
إلى حلول واقعية لألزمة، والقضية هذه ال تقل أهمية عن قضية 
وجوالت  ميدانية،  لقاءات  تطلب  الذي  اجلديد،  الضرائب  قانون 
مكوكية، وأجبر رئيس الوزراء على تنظيم ندوات قام هو شخصيا 
خاللها بتوضيح ذلك القانون؛ فاملهلة املمنوحة من الشركة القطرية 
وإلقاء  الهرم  رأس  على  احلصى  رمي  عن  نتوقف  أن  وعلينا  قليلة، 

اللوم على املسؤولني؛ ألن املواطن مسؤول كذلك عن هذه األزمة.

ما بني جبع األولى؛ على مشارف قدسنا، وجبع الثانية، على مشارف 
جنني، حكاية أشهر معدودة، وضحايا لم تتوقف دماؤها عن املسيل. 
امتهنت  اإلنسان،  وامتهن  القانون،  في شوارعنا غاب احلرص، غاب 

حياته، ففقدنا، وما نزال نفقد، أرواحا غالية، باتت رخيصة.
خالل فترة قصيرة فجعنا بأطفال وعمال ومواطنني؛ أطفال كانوا 
وعمال  أهاليهم،  أعني  بهم  وتقر  وسرورا،  بهجة  املواقع  ميألون 
املنازل يحملون قوت  أبواب  أسرا، تنتظرهم وهم يدخلون  يعيلون 

يومهم، ومواطنني يتشاركون األفراح واألتراح ويتواصلون.
ولألسف الشديد فإن املالمة تلقى دائما جزافا؛ فمن الناس من يلوم 
يلوم  من  وهنالك  فيها،  األمان  بانعدام  ويخصونها  معينة  سيارات 
الطرقات، وآخرون يلمون السائقني. ورغم أن هذه كلها تالم، إال أن 
املسؤولية الشخصية غائبة؛ فكل منا يتحمل قسمه من املسؤولية؛ 
حني نسمح بأن يتم رص األطفال في السيارات واحلافالت كالسردين، 
نتحمل املسؤولية. حني نرضى أن نسافر في سيارات غير مرخصة، 

ومع سائقني غير مؤهلني، نتحمل املسؤولية. حني نرضى أن يسافر 
سائق األجرة بسرعة خيالية ونسكت على ذلك، نتحمل املسؤولية.

وحني نعلم أن اليابان قد احتفلت بإزالة آخر إشارة ضوئية في ذات 
اليوم الذي احتفلنا فيه نحن بوضح أول إشارة ضوئية في ظل قيام 
وحياة  بحياته  الياباني  اإلنسان  اهتمام  مدى  يعكس  فهذا  السلطة، 
اآلخرين، كما يعكس بالضرورة، كما أتصور، ثقل قانون السير الذي 

كان يطبق في اليابان، أو ما يزال يطبق فيها.
بالفعل  التي  واملخالفات  غائب،  عندنا  فالقانون  لنا  بالنسبة  أما 
أفرحتنا وهي تنال من مخالفي قوانني السير بشكل يهدد احلياة، 
املرور  توقفت، وهيبة شرطي  تكون  تكاد  بسيطة،  كانت  أنها  رغم 

لدينا، تهلهلت.
أن  ال نظام بال عقوبة، وال ردع دون عقوبة رادعة، وعلى اجلميع 
أن  لعابث  نسمح  أن  يجب  وال  حياتنا،  ألنها  مسؤوليته...  يتحمل 

يعبث بها.
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رامي الديسي
مراسل الصحيفية/ جنني

جميلة  تلة  على  متربعة  والكينا،  الصنوبر  بأشجار  محاطة 
العربية  الزبابدة مبحافظة جنني، تقع اجلامعة  بلدة  وسط 
بني  مكانتها  تأخذ  شامخا،  تعليميا  صرحا  األمريكية، 
اآلن تضم  االفتتاح عام 2000، وهي  الوطنية. كان  اجلامعات 
كليات وتخصصات مختلفة، تستقطب الطالب من كافة املدن 
والتجمعات السكانية، ومنهم شباب من داخل اخلط األخضر.

ثورة في األرقام
وقد سعت اجلامعة منذ افتتاحها الستقطاب الطلبة، وكانت 
البداية  بـ»270« طالبا من مختلف مدن الوطن ومحافظاته. 
طالب   6300 يفوق  طالبها  عدد  أصبح  سنوات،  عشر  وبعد 
طالب   1100 منهم  كلياتها.  مختلف  على  يتوزعون  وطالبة، 
من داخل اخلط األخضر، في زيادة تلفت النظر، حيث يقول 
يكن  »لم  اجلامعة:  في  العامة  العالقات  مدير  اعمور؛  فتحي 
عند  وطالبة  طالبا   31 يتجاوز  األخضر  اخلط  طالب  عدد 
االفتتاح، مقارنة بالعدد احلالي«. وعن سبب عدم إقبالهم على 
»تزامن  يقول:  البداية،  في  األمريكية  اجلامعة  في  الدراسة 
أدى  السيئ مما  السياسي واألمني  الوضع  افتتاح اجلامعة مع 

إلى قلة عدد امللتحقني منهم في كليات اجلامعة«.

أسباب االلتحاق
ويتحدث اعمور عن األسباب التي تؤدي بطلبة الداخل لاللتحاق 
وهو  »البسيخومتري«؛  بامتحان  أهمها  فيلخص  باجلامعة، 
»السات«  نظام  يشبه  اإلسرائيلية،  اجلامعات  في  القبول  امتحان 
األمريكي، ويتوجب على الطلبة اجتيازه. أما السبب الثاني فهو 
أن التخصصات املتوفرة في اجلامعة مرغوبة في ميادين العمل، 
وال يتوفر بعضها في اجلامعات اإلسرائيلية. ويؤكد أن العنصرية 

املنتشرة في اجلامعات اإلسرائيلية جتاه العرب، جتعلهم ينتظرون 
عاما كامال لاللتحاق باجلامعات هناك، ألنهم ال يلتحقون باخلدمة 

العسكرية التي يؤديها الطلبة اليهود.
وتقول رابعة حبيب الله؛ من قرية عني ماهل داخل اخلط 
األخضر: »الشروط التي تضعها اجلامعات اإلسرائيلية لاللتحاق 
البسيخومتري«،  امتحان  اجتياز  وأهمها  للغاية،  صعبة  بها 
وتضيف: »أما التخصصات التي ندرسها هنا فهي غير متاحة 
الذي  الوظيفي  العالج  وأهمها  اإلسرائيلية،  اجلامعات  في  لنا 
مننع من االلتحاق به إال بعد سن 21  عاما، على عكس الطلبة 

اليهود الذين يحق لهم التخصص فيه متى شاءوا«.
من  القريبة  اكسال  بلدة  من  الشلبي؛  محمود  ويتحدث 
اجلامعة  في  للتسجيل  دفعته  التي  األسباب  عن  الناصرة، 
فيقول: »التعليم هنا ممتاز، وكذلك شروط االلتحاق سهلة«، 
ويضيف: »شهادة اجلامعة معترف بها وكفاءة كوادرها عالية«.
أما صهيب قبها، 21 عاما؛ من أم القطف، فقد التحق باجلامعة 
تستوفيها  التي  األقساط  من  أقل  »أقساطها  ألن  األمريكية 

اجلامعات اإلسرائيلية«.

ماذا يتخصصون؟
على  يركزون  الفلسطيني  الداخل  فإن طلبة  اعمور  وحسب 
807 طالب  بها  يلتحق  املساندة، حيث  الطبية  العلوم  دراسة 
من أصل 1100 طالب. ومنهم 210 طالب يلتحقون في تخصص 
»يركز  الفحم:  أم  من  إغبارية،  وتقول جمانة  األسنان.  طب 
كالعالج  والطبية؛  العلمية  التخصصات  على  الداخل  طالب 
الوظيفي والطبيعي، والتمريض وطب األسنان؛ حلاجة السوق 

لها«.
صعوبات وتسهيالت

التحاقهم  عند  صعوبات  الداخل  طالب  تواجه  ذلك  ورغم 
في  صعوبات  »هناك  الله:  حبيب  تقول  حيث  باجلامعة، 
زمالئنا؛  وبني  بيننا  التواصل  في  وصعوبات  املواصالت، 

بسبب اختالف أمناط التفكير والتوجهات...«.
األحيان،  االستغالل في كثير من  الداخل من  ويعاني طلبة 
يقول الشلبي: »نعاني من االستغالل خاصة في أجور السكن«، 
أغنياء؛  أننا  على  إلينا  املنطقة  سكان  »ينظر  ويضيف: 
لسلطة  تذهب  أموالنا  معظم  أن  علما  األجور،  فيرفعون 

الضرائب اإلسرائيلية«.
وعن وجهة نظر اجلامعة يقول اعمور: »تتعامل اجلامعة 
أماكن  الطلبة بناء عن  الطلبة بتساو، وال تفرق بني  مع 
سكنهم، ويشمل ذلك الرسوم واملعدالت والفرص، وكل ما 
وغيرها«.  للشهادات  معادلة  من  اجلامعي  بالنظام  يتعلق 

»يتعامل  يقول:  حيث  إغبارية،  محمد  يؤكده  ما  وهو 
مدرسونا معنا كما يعاملون بقية الطلبة دون أي تفريق«.
ورغم وجود صعوبات ال تخلو منها أي جامعة، لكن عدد الطلبة 
األكادميي  مستواها  على  دليل  األمريكية  العربية  اجلامعة  في 
يكفل  مبا  الطلبة  احتياجات  توفير  على  وقدرتها  املتميز، 
أن تضع اجلامعات  التعليم. ولكن هذا ال مينع  تطوير مستوى 

الوطنية قواعد وأسسا متكنها من استقطاب طلبة الداخل.

اإللكتروني على  ملزيد من املعلومات عن اجلامعة ميكن زيارة موقعها 
www.aauj.edu :الرابط التالي

ألن »البسيخومتري« يعيقهم

طالب الداخل يجدون في اجلامعة العربية األمريكية مالذا لهم

دالل عاشور
مراسلة الصحيفة/ اخلليل

كان محمد صالح، 21 عاما، من اخلليل، أحد ضحايا األلعاب 
النارية، حيث مت بتر إصبع يده قبل سنة تقريبا، حني 
كان يشارك ابن عمه فرحته بالزواج؛ فبينما كان يحاول 
إطالق عبوة من هذه األلعاب، انفجرت في يده، وسببت له 

حروقا في وجهه ويده، أسفرت عن بتر إصبعه.
الليل،  فنية تضيء  لوحات  تبدو  النارية  واأللعاب 
وتخطف أنظار الناس إليها، فتبهر عشاقها بألوان 
الصيف  ليالي  سماء  في  رسوما  تطبع  ساحرة، 
السعيدة.  العائلية  املناسبات  خالل  والسهرات، 
ولكنها تخفي خلف جمالها الذي ال يدوم إال ثواني 
الكبار، ويقض مضاجع  معدودات، ضجيجا يربك 

الصغار.

»ما في نوم بعد اليوم«!
األلعاب  أؤيد  ال  »أنا  25 عاما:  يقول مهند دودين، 
النارية ألنها تضر من يستخدمها، وهي هدر للمال، 
األمنية  األجهزة  ويطالب  مزعجة«،  وأصواتها 

بالوقوف في وجه هذه الظاهرة اخلطيرة.
وتقول نادية صبيح، 35 عاما، وأم خلمسة أطفال، 
يعاني من اضطراب في  أعوام،   5 ابنها محمد،  إن 
البكاء،  من  هستيرية  حالة  في  ويستيقظ  النوم، 
استيقظ ذات  أن  النوم بعيدا عنها، منذ  ويرفض 
إحدى  خالل  النارية  األلعاب  أصوات  على  ليلة 
وتقول:  املنزل.  من  قريبا  أقيمت  التي  احلفالت 
»أصبح يخاف من الظلمة، وتزداد حالته سوءا كلما 

سمع أصوات املفرقعات واأللعاب النارية«.
راحتي  يؤرق  حتدثه  الذي  »الضجيج  وتتابع: 
ويسبب لي العصبية«، ويناشد زوجها علي صبيح 
جتارتها،  حظر  على  التشديد  املعنية  اجلهات 

مشددة  عقوبات  وإيقاع  ظاهرتها،  من  احلد  على  والعمل 
على من يخالف التعليمات.

ماذا يقول التجار؟
أما التاجر م.س، 57 عاما، وفضل عدم ذكر اسمه، فيبني 
أن االجتار باأللعاب النارية هو مصدر رزقه الوحيد، وهو 
يعيل أسرة من سبعة أفراد، وال يجد إال االجتار فيها عمال، 

خاصة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة.

احملالت  على  وأعرضها  كبار،  من جتار  »أشتريها  ويقول: 
يرفض  من  ومنهم  يشتري،  من  فمنهم  سرا،  التجارية 

خلطورتها«.
الذي  كالتدخني  النارية  »األلعاب  فيقول:  جتارته  ويبرر 
يضر بالصحة، ولكن بعض احملالت التجارية تتعامل به، 
على  عقوبات  وتفرض  السلطة،  متنعها  ملاذا  أعرف  وال 
استيرادها، وال متنع التدخني الذي يرهق ميزانية البلد 

وصحة املدخن«.
صاحب  عاما؛   60 الديك،  إبراهيم  احلاج  أما 
يتاجر  أن  قاطع  بشكل  فيرفض  سوبرماركت، 
باأللعاب النارية، ويقول: »أرفض أن تضر جتارتي 

أبناء منطقتي مهما كانت مربحة«.
في  متخصصة  تركي؛  أبو  مرمي  الدكتورة  وترى 
علم النفس، ضرورة تعريف املواطن بخطورة هذه 
الظاهرة، وما تخلفه من أضرار جسدية ونفسية 
للحد  عمل  وورش  ندوات  بعقد  وتطالب  ومالية، 

منها.
وتشدد على دور مؤسسات املجتمع املدني في قيادة 
تلفزيونية،  برامج  وإعداد  تثقيفية،  حمالت 
واإلرشاد في كل املنابر، وخاصة في خطب اجلمعة.

موقف الشرطة
العالقات  مدير  العطاونة؛  أحمد  الرائد  يذكر 
في  مت  أنه  اخلليل،  شرطة  في  واإلعالم  العامة 
األلعاب  14\4\2012 ضبط ما يقارب 400 عبوة من 
كما  القدمية، ومتت مصادرتها،  البلدة  في  النارية 
مت فتح حتقيق بهذه القضية. ويقول: »بناء على 
تنظيم  العامة  النيابة  قررت  خطيرة،  حوادث 
التي  التجارية  احملالت  على  تفتيشية  جوالت 
بالتعاون  النارية،  باأللعاب  تتعامل  أنها  يتردد 
»ستتم  ويتابع:  الوطني«.  االقتصاد  وزارة  مع 
العامة  للنيابة  األلعاب  إحالة كل من يتاجر بهذه 

بتهمة تداول سلع يحظرها القانون، وكذلك ستتم إحالة 
املضبوطات استنادا إلى أحكام املادة الثالثة، بداللة املادة 11 

من قانون املفرقعات رقم 13 لسنة 1953.
احلمالت  تكثيف  ضرورة  على  العطاونة  ويركز 
خطورة  واملوردون  التجار  يعرف  حتى  اإلعالمية 
األلعاب النارية، ويتضح لهم أن مخالفة أحكام قانون 
تصل  قد  التي  احلبس  لعقوبة  سيعرضهم  املفرقعات 
كل  »سيتهم  ويضيف:  مالية.  غرامة  أو  سنتني،  إلى 
تاجر تضبط لديه ألعاب نارية، إضافة ألحكام القانون 
بأحكام  عمال  املقصود،  غير  اإليذاء  بتهمة  السابق، 

املادة 344 لسنة 1960«.
السوق  إلى  األلعاب  بها  تدخل  التي  الطريق  وعن 
الفلسطينية، يوضح أن بعض التجار يستغلون التقسيمات 
عن  تهريبها  عليهم  تسهل  التي  اخلليل،  في  اإلدارية 
طريق املستوطنات، أو استالمها في املناطق التي تخضع 
نفسها،  إسرائيل  في  بأنه  علما  اإلسرائيلية.   للسيطرة 
إال  النارية،  واأللعاب  املفرقعات  إطالق  القوانني  ال جتيز 
على يد أشخاص مختصني، متنحهم احلكومة التراخيص 

الالزمة ملزاولة هذه املهنة.
األلعاب  مروجي  عن  التبليغ  األهالي  الشرطة  وتناشد 
أبنائهم،  سالمة  على  حفاظا  يستخدمها؛  ومن  النارية 
النفسية  املشكالت  من  خال  مبجتمع  والنهوض 

واجلسدية.

مالحظة:
قوانني  في  سواء  األمريكية،  املتحدة  الواليات  متنع 
الفدرالية،  القوانني  في  أو  حدة،  على  والية  كل 
استخدام األلعاب النارية، ما عدا في يوم الرابع من 
اليوم  االستقالل، ويتم إطالقها في هذا  متوز؛ عيد 
في مناطق محددة، حتت إشراف أمني، مع توفير كل 
االحتياطات الالزمة، وتصميم محكم من قبل جلنة 

إشراف عليا.

فـــي اخلليـــل... مـــن األلعـــاب الناريـــة مـــا قتـــل!
املصدر: اإلنترنت

املصدر: اإلنترنت
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أسامة بيقاوي
مراسل الصحيفة/ طولكرم

ثالثة  منذ  أره  لم  القمر!  أجمل  ما  ياه    -
أشهر.

الباب  نافذة  من  يتأمله  برهة  ميكث 
يتأمل  يبدأ  حني  رضيع  كطفل  الصغيرة 

ويتعرف على كل جديد حوله.
»وين  له:  فيقول  صديقه  أحدهم  يداعب 
وجهه:  في  األسرى  أحد  فيصرخ  املاليني«، 
»لعنة الله على املاليني التي تتحدث عنها«.

نسمع عن األسرى ومعاناتهم، ولكن ما منلكه 
هو ثورة صغيرة في احلس الوطني، سرعان 
أوالئك  من  كنت  وقد  وتخمد.  تنطفئ  ما 
معنى  وفهمت  التجربة،  خاضوا  الذين 
املعتقل،  السجن،  منها:  كثيرة،  مصطلحات 
ال  التي  التحقيق...  اإلهانة،  الذل،  األسر، 

أمتنى ألحد أن يعايشها ولو ليوم واحد.
أناسا  آخر؛  عاملا  هناك  السجن ألجد  دخلت 
والساعات  األيام  يعدون  للحياة،  متعطشني 
التي تبقت لهم في السجن. ولكن اإلحباط، 
تهيمن  التي  املشاعر  هي  واحلزن،  واليأس، 

على األجواء.
وأنا  الذي قدمت أمام سجن عوفر ألتضامن 
لم  اخلاوية  األمعاء  معركة  في  األسرى  مع 

أكن اعلم أنني سأصبح أسيرا.
التلفاز يعرض أربع قنوات، لم نكن نتابع إال 
وطنية  أغنية  بثت  ما  وإذا  فلسطني.  قناة 

تضامنا مع األسرى، جلسنا خاشعني نستمع 
من  نذوقه  وما  معاناتنا  على  ونتحسر 
مرارات يومية. أذكر ذات مرة مت بث حفل 
تضامنا مع األسرى من بيت حلم، فإذا بأحد 
»هنا  ويصرخ:  يقف  الغرفة  في  زمالئي 
بيتي، هذا أبو فالن، هذا فالن صديقي«. كنا 
أعي  كنت  ولكنني  تصرفاته،  على  نضحك 

كم هو مشتاق للخروج ومعانقة كل هؤالء.
وما عشقته في تلك األيام األربعة، هو نظرة 
االحتالل  جنود  كان  التي  واحلقد  الغضب 
تلتف  الكوفية  يروا  حني  بها  يرمقونني 
النظرات،  تلك  أترقب  كنت  رقبتي.  حول 
»نعم؛  يراودني ألصرخ:  شعور  داخلي  وفي 
إن  يومكم،  سينتهي  نعم؛  فلسطيني.  أنا 
جندي  يسحب  وتارة  قريب«.  لناظره  غدا 
جندي  يصرخ  وتارة  رقبتي،  عن  الكوفية 
آخر في وجهي: »شيل اللفحة عن رقبتك«.

راودني شعور جميل قبل التحقيق بلحظات 
حني  الظهر،  لصالة  ألتوضأ  قمت  حني 
انتهيت  وحني  يناديني.  احلراس  أحد  بدأ 
بالعبرية،  ويصرخ  يشير  فبدأ  إليه  نظرت 
ما فهمت منه بأنه يقول لي اجلس. حينها 
فقط أحسست مبا تتركه صالتنا من مخاوف 

في قلوبهم.
الغرفة  في  الثمانية  رفاقي  مع  مكثت 
ساعتني في اليوم األول، وثالثة أيام بعدها. 
ولكني ال أعلم سر اشتياقي لكل واحد منهم؛ 
فحني دخلت الغرفة الساعة العاشرة مساء، 

وآخر  التحقيق،  عن  لي  يشرح  أحدهم  بدأ 
حني  يطبخ  بدأ  وآخر  الشاي،  لي  يجلب 
علم أني لم آكل شيئا منذ ساعات الصباح. 
وحني خلدت للنوم، دلني موجه الغرفة إلى 
سريري، وطلب من بقية الشباب أن يهدأوا؛ 

لعلمه كم أتعبتني إجراءات التوقيف.
وقت  حان  حني  له  عجبت  ما  أكثر  ولكن 
ليودعوني،  قاموا  أسيرا   120 أن  مغادرتي، 
أن علمت كم يحنون  ولكن عجبي زال بعد 
مثلهم،  انتظرتها  التي  احلرية،  للحظة 

ونلتها قبلهم.
ال  التي  »الضربة  أمس:  صباح  أبي  لي  قال 
فبعد  والدي؛  يا  صدقت  تقويك«.  تقتلك 
هذه التجربة تعلمت العديد من األمور التي 
لم أكن أعرفها؛ حيث بثت في نفسي اجلرأة 
للوقوف في وجه جنود االحتالل، وعرفت 
خرجت  حيث  شخصيتي،  في  غريبة  قوة 

من السجن.
بجانبي  وقفوا  أحبابا  لي  أن  وأيقنت 
طوال محنتي بالدعاء والصبر واالتصال 
مرارا وتكرارا على أهلي؛ ليطمئنوا علي. 
أشاهد دموعي وهي  أربع ساعات  ولبثت 
بأناس  علي  ربي  لنعمة  شكرا  تنهمر 

أمثالهم.
طالبا  االعتيادية  حياتي  ألمارس  وعدت 
لي  كيف  أفكر  القدس،  مقاعد جامعة  على 
أن انقل قضية األسرى للعالم، كيف لنا على 

األقل أن نشعرهم أننا لم ننسهم.

ميسر أبو خليل
مراسلة الصحيفة/ طولكرم

الشجاعة،  من  وصوت  الثقة،  من  بنبرة 
 14 عثمان،  بشائر  نفسها:  على  عرفت 
عاما، من بلدة عالر، أصغر رئيسة بلدية 

في العالم.
شغفا  تتفتق  يافعة  ورودا  ترى  حني 
للحياة، ويفوح عبيرها طموحا وإجنازا، 
بشمس  وتستبشر  يتجدد،  األمل  ترى 
وعمال،  علما  األشبال؛  بأحالم  تشرق 
ألوطانهم الفداء بأرواحهم التواقة للعال. 
املستقبل.  يتنفس  األشبال  يتكلم  حني 
الكبار،  بعمر  أحالمهم  ترى  وحني 
ال  وعندها  الصغيرة،  أعمارهم  تنسى 
يعود للعمر أهمية؛ فالعقل والعمل سيدا 

املوقف في التفريق بني صغير وكبير.
بشائر،  لقاء  شرف  لصحيفتنا  وكان 
بلدية  رئاسة  في  عن جتربتها  لتحدثنا 

عالر؛ محافظة طولكرم.

لهذا  نسقت  التي  اجلهة  من 
املوضوع؟ وكيف مت اختيارك لهذه 

املهمة؟
نبعت الفكرة من بلدية عالر، بالتعاون 
ضمن  البلدة،  محلي  شبابي  مجلس  مع 
في  وتفعيلهم  الشباب  متكني  برنامج 
في  عضو  ألني  اختياري  ومت  املجتمع. 
 2010 عام  تأسس  الذي  املجلس،  هذا 
بطلب من البلدية، ليهتم بفئات املجتمع 
كافة، وذوي االحتياجات اخلاصة، إضافة 
للنشاطات الرياضية والثقافية، وتتراوح 
أعمار أعضائه بني 14 و17 عاما، ويعتبر 

أصغر مجلس في الوطن.

شخصية  على  التجربة  هذه  أثر  ما 

بشائر حتى اآلن؟
احلياة،  في  كثيرة  لدي مفاهيم  تعززت 
مع  جديدة  عالقات  اكتسبت  فقد 
والوزراء، وصقلت  واملسؤولني  املواطنني 
املواطن  ثقة  وازدادت  أكثر،  شخصيتي 

بالشباب.

حافزا  التجربة  هذه  منحتك  هل 
في  كهذا  منصب  في  لتكوني 
للوطن  ستقدمني  وماذا  املستقبل؟ 

واملواطن وأنت صاحبة قرار؟
مبنصب  أكون  أن  في  أطمح  طبعا 
ليس  ولكن  األيام،  من  يوم  في  قيادي 
ناجحة.  ألكون  بل  املنصب،  ألجل 
لوطني  وألكون قيادية سأقدم اخلدمات 
أن  وللمواطنني، وأمتسك بحلمنا جميعا 
مستقلة،  فلسطينية  دولة  لدينا  تكون 

وأدعم قطاع الشباب وأمني قدراتهم.

برأيك  يأخذون  املوظفون  كان  هل 
ويحترمونه؟ وما أثر ذلك عليك؟

وبني  بيني  بالفرق  املوظفون  يشعر  لم 
رئيس البلدية؛ فالقرار يؤخذ باألغلبية، 
حقيقية،  بلدية  رئيس  أنني  أشعر 
وليس فقط باالسم؛ فأنا أعيش جتربة 

حقيقية.

خالل  واجهتك  التي  الصعوبات  ما 
حاولت  وكيف  التجربة؟  هذه 

جتاوزها؟
املواطنني  تقبل  عدم  هي  عقبة  أصعب 
البداية،  في  البلدية  ترأس  بعمري  لفتاة 
إن  كما  ذلك.  على  قدرتي  في  وشكوكهم 
وزارة احلكم احمللي لم تول املوضوع أهمية 
كافية، رغم اتصال املسؤولني بي مؤخرا، 

حيث أظهرت املهارات التي أمكلها. 

الذي  القانون  بروح  عاملتهم  وقد 
تسلمته من البلدية.

وهل  التجربة؟  لهذه  تقييمك  هو  ما 
هناك أمر بارز قمت به؟

ومفيدة،  جميلة  جتربة  كانت  برأيي 
أن  للجميع  وأثبت  الكثير،  منها  تعلمت 
أصحاب  يكونوا  أن  على  قادرون  الشباب 
الكثير  يقدموا  أن  ويستطيعون  قرار، 
خلدمة  طاقتهم  يسخروا  وأن  لوطنهم، 

الوطن.
حلجر  مصنع  بإنشاء  قرارا  اتخذت  وقد 
مصنع  أول  ليكون  عالر،  في  اجلرانيت 

في فلسطني حلجر اجلرانيت، ميكننا من 
وتشغيل  اإلسرائيلية،  املنتجات  محاربة 

األيدي العاملة احمللية من خالله.

هذه  بعد  بشائر  ستكون  كيف 
حياتك  صعيد  على  التجربة 
وهل  واالجتماعية؟  الشخصية 
هذه  بخوض  جيلك  أبناء  تنصحني 

التجربة؟
أنشطة  في  أشارك  الناس،  بني  سأبقى 
ومشاريع تفيدهم. وأطمح أن أكون يوما 
ما في منصب قيادي. وأنصح أبناء جيلي 

بخوض هذه التجربة؛ ألنها ستشكل فترة 
مميزة وجميلة من حياتهم، وستضيف 
أسعى  كذلك  أنا  ينسوها.  لن  خبرة  لهم 
أصغر  كوني  التجربة؛  هذه  لتعميم 

رئيسة بلدية في العالم.

أن  التجربة  هذه  لك  سمحت  هل 
تعيشي حياة السياسي عن قرب؟

بالساسة،  حتيط  التي  الضغوطات  أدركت 
بداية عملي، حني  في  له  تعرضت  ما  هذا 
احتجت إلى وقت ألنظم مواعيدي، وكيفية 
والشعور  احلرجة،  املواقف  في  التصرف 

الكبير باملسؤولية. وهذا ليس سهال أبدا.

خمسـة أيــــام فـــي األســـر

بشائر عثمان... أصغر رئيسة بلدية في العالم
املصدر: اإلنترنت

تصوير: ميسر أبو خليل
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حمزة أبو عياش... اجلداريات  كأسلوب مقاومة 
ميس جيوسي

مراسلة الصحيفة/ طولكرم

الرأي،  عن  التعبير  طرق  هي  كثيرة 
وكثيرة أيضا هي املشاعر في داخلنا، وكل 
منا يختار ما يراه مالئما للتعبير عنها. أما 
من  الثالثني  يبلغ  شاب  فهو  له،  بالنسبة 
وجدار  ريشة  هو  يحتاجه  ما  وكل  العمر، 
ليبتكر  احلزبية،  الشعارات  استهلكته 
همه  عن  التعبير  في  اخلاصة  طريقته 

الوطني.
حمزة أبو عياش ولد عام 1981، في لبنان، 
1997؛  عام  للوطن  وعاد  هناك،  وترعرع 
ويقول:  عليه«،  ربينا  حلم  »فلسطني  ألن 
توقيع  بعد  وعدنا  مبعدا،  كان  »والدي 

اتفاقية أوسلو بسنوات«.
موهبته الفنية ظهرت منذ صغره، فشجعه 
في  اجلميلة  الفنون  ودرس  عليها،  أهله 
الوطنية، وهو يعمل حاليا  النجاح  جامعة 
امللتيميديا  مجال  وفي  تشكيليا،  فنانا 

والرسم اجلرافيكي.

على  األقدام  تزاحم  عند  لوحاته  ويرسم 
استهلكتها  التي  النظيفة،  غير  اجلدران 
ألنه  فوقها؛  يرسم  احلزبية.  الشعارات 
يؤمن بأن الهم الوطني أكبر من األحزاب. 
فهو  الشارع؛  من  لوحاته  أفكار  ويستوحي 
منه وإليه. ويترجم على اجلدران ما يراه 

بصره.

امتألت شوارع مدينة رام الله بجداريات أبو 
عياش خالل فترة معركة األمعاء اخلاوية، 
وابتكر فيها طريقته اخلاصة للتضامن مع 
األسرى في معركتهم، وكان لرسوماته طابع 
مميزا من حيث الشخصية املستخدمة في 
صورة  مثال  فتدهشك  وااللوان،  الرسومات 
األسير وأمعاؤه تتشابك مع الوطن، وحتت 

هذه اجلدارية كتب أمعائي حتمل وطني.
رام  مدينة  بجدران  عياش  أبو  يكتف  ولم 
ليرسم  طولكرم  مدينة  إلى  فانطلق  الله، 
استيقظت  املدينة  لكن  جدرانها،  على 
بأمر  باألبيض  طليت  قد  اجلدارية  لتجد 
من بلدية طولكرم بحجة عدم الترخيص. 
واستغرب أبو عياش التعامل مع جداريته 
من  مجموعة  انطلق  فيما  الطريقة،  بهذه 
شبان طولكرم بحملة استنكار على صفحة 
اضطر  مما  بوك  الفيس  على  البلدية 

البلدية إلغالق الصفحة مؤقتا.
الفصل  جدار  على  الرسم  مسألة  وفي 
رسومات  أي  لي  »ليس  يقول:  العنصري، 
عليه، وأرفض أن أرسم عليه رفضا قاطعا؛ 
ليشبه  عنا،  رغما  ووضع  لنا،  ليس  ألنه 
عليه  »الرسم  ويتابع:  سرطانيا«.  ورما 
ورسومنا  معه،  نتعايش  ويجعلنا  يجمله 
أمر  وهذا  بدميومته؛  إقرارا  تشكل  عليه، 

مرفوض«.
وعن الرسم واجلرافيك في خدمة املقاومة 
فن  ألنه  اجلرافيك؛  مع  لست  »أنا  يقول: 

التواصل  جتاري مستهلك. لكنه في مواقع 
السياسي«،  الكاريكاتير  يوازي  االجتماعي 
وسائل  أرقى  فهو  الرسم  »أما  ويضيف: 

التعبير، كالشعر واملوسيقى واملسرح«.
لم يكتِف أبو عياش بالرسم كأداة للتعبير 
في  شارك  فلقد  الرافض،  موقفه  عن 
الله  رام  شهدتها  التي  االحتجاج  مسيرات 
كانت  وهناك  موفاز،  شاؤول  زيارة  على 
انتظار أصابع  األمن في  هراوة احد رجال 
ويعلق حمزة  إبهامه،  كسرت  الفنان حيث 
حدث:  ما  وصف  في  خفيفة  بابتسامة 
مع  حدث  وكما  املتظاهرين،  بني  »كنت 

اجلميع؛ أكلت ما فيه النصيب«!
أما بالنسبة لفنه فإن أبو عياش ال يعتقد 
»وضع  ألنه  عليه؛  سيؤثر  حدث  ما  أن 
داخلي مؤقت، وأي ردة فعل غير محسوبة 
ستؤدي إلى تناقض داخلي يخدم االحتالل 
أوال وأخيرا«. وهو ال يحمل حقدا على أحد، 
ألنه كما يقول: »ثأري ليس عند أخي الذي 
يعمل في األجهزة األمنية، بل عند عدوي 

الذي يحاول أن ينزع إنسانيتنا منا«.

آية زهور
مراسلة الصحيفة/ رام الله

وقت  وحتى  الباكر،  الصباح  ساعات  منذ 
أحد  لوحاته على  تنتصب  الليل،  متأخر من 
ازدحاما،  الله  رام  شوارع  أكثر  في  اجلدران 
يرتبها له جاره بائع القهوة، فتصبح احليطان 
فيه  للجميع،  متاحا  شعبيا  معرضا  القدمية 
أن  قبل  ترحل  أن  رفضت  لشخصيات  صور 
وبهذه  يعرفها.  الكل  فأصبح  بصمتها  تترك 
الرسومات استطاع الرسام عبد الهادي يعيش 
أن يرسخ نفسه في أذهان املارة من أهل املدينة 
جزءا  يصبح  وقد  صيفها،  وعشاق  وزوارها 
رسوماته  حتوله  وقد  ما،  يوما  ذاكرتها  من 

وجدران رام الله إلى فنان شعبي معروف.
وقد امتلك يعيش موهبة الرسم منذ نعومة 
رسمته  »الهليكوبتر«،  طائرة  فكانت  أظفاره، 
سنوات،  تسع  حينذاك  عمره  وكان  األولى، 
إلى  للعودة  الدائم  حنينه  عن  تعبيرا  رسمها 
عاش  حيث  نابلس؛  في  جده  وبيت  الوطن 

سنتني من حياته، قبل أن يهاجر لألردن مع 
العديد  في  للعيش  معها  تنقل  التي  عائلته، 
من الدول. وقد حملت رسوماته األولى براءة 
حاز  عديدة،  مسابقات  في  وشارك  الطفولة، 
ورغم  اجلوائز.  من  مجموعة  على  خاللها 
أنه  إال  عامليا،  أخذت طابعا  الفنية  رحلته  أن 
قرر أن يعود في تسعينيات القرن املاضي إلى 
عام  الشارع  في  الرسم  ميارس  وبدأ  الوطن، 

.1999

الطابع العام
يعبر يعيش في لوحاته عن كل ما يجول في 
على  انطباعاته  يعكس  أن  ويحاول  خاطره، 
والتعبيرية،  بالواقعية  فنه  فيتسم  الواقع، 
ملدارس  وفقا  الرسم،  في  أساليب  عدة  ويتبع 
متعددة. وحاليا يغلب عليه رسم الشخصيات 
واحلزن،  الفرح  مالمح  حتمل  التي  والوجوه 
فنه  لتطوير  الشارع  في  هواياته  وميارس 
وإعطائه صبغة الطابع الشعبي؛ حتى ال يكون 

فنه حكرا على فئة معينة من الناس.
ويشير يعيش إلى أنه متكن من صقل 
خبرات  من  باالستفادة  موهبته 
لوحاتهم،  على  واالطالع  الفنانني 
الفنون،  تعليم  مدارس  ارتاد  كما 
إيطاليا؛  في  الفنية  مسيرته  وتابع 
حيث بدأ دراسة التصوير الزيتي، ثم 
التجميل  لدراسة  أمريكا  إلى  انتقل 

السينمائي.

الرسم في الشارع
أنه رسم في شوارع عدة  إلى  ويشير 
دول، منها األردن، وإيطاليا، وأمريكا. 
لتطوير  الشارع  »اخترت  ويقول: 
الناس«.  من  قريبا  وألكون  فني، 
وبعد معرضه األخير عام 2011، الذي 
الوزراء والسفراء،  حضره العديد من 
قرر النزول إلى الشارع ليتعرف عليه 
»ترفع  بأن  يؤمن  فهو  وطنه؛  أبناء 
الفنان عن الناس، وقبوعه في مكان 
ال  بحيث  عنهم  بعيدا  يجعله  بعيد، 
يصلهم فنه«. ويرفض أن يتحول إلى 

أسطورة أو رمز يخاطب الناس من أعلى، وال 
يتواصل مع هموم الشارع، وال يشاطره أفكاره 
استخدام  »إن  ويقول:  وجتاربه.  وظروفه 
يجعلها  ال  اللوحات،  لعرض  ضخمة  معارض 
معرضا  فيشكل  الشارع  أما  للجميع.  متاحة 
فئة  على  يقتصر  وال  اجلميع،  يرتاده  شعبيا 

معينة«.

فنان ومدرس
ويشير يعيش إلى أنه باإلضافة لعمله كرسام 
في الشارع، يعمل في تدريس الفن في املدرسة 
مركز  ولديه  الله،  برام  األسقفية  اإلجنيلية 
لألطفال.  اجلميلة  الفنون  لتدريس  خاص 
ولكنه يفضل حاليا البقاء في الشارع ليرسخ 

بصمته الفنية بني الناس.
فهو  الوحيدة،  يعيش  موهبة  ليس  والفن 
الشارع  في  وجوده  عزز  وقد  الشعر،  يقرض 
لديه،  منوها  في  سببا  وكان  املوهبة،  هذه 
واكتسب جتارب عديدة من عمله في شوارع 
قصص  شعره  وفي  بالتحديد.  نيويورك 
كثيرة، منذ بدأ يكتبه عام 1990. ويقول في 

إحدى قصائده:
ال أريد أن أشهق هواء قد خرج من رئة اآلخرين

فاحلمير لها رئة
 والكالب الضالة في الشوارع

 ليس لها كرت تأمني أو متويل
 ضد مرض الصراع هذا

فمالي ألقاكم تتلعثمون في زبد احلياة؟
كفقاعات أوكسجني بلورية

تتأكسد وتتجمع في أي حالة صهيونية 
كما كتب الشعر النبطي، أي باللهجة البدوية، 

ومنه يقول:
ما بيني وبينك انتهى

 جفت ينابيع الهوى والوفا
روح حبيبي ابتعد وغيب
ورا مغيب الشمس غيب

وال تردني في يوم وتقول انت احلبيب األول
ترى معذورة كل كلمة حب أنا  قلتها لك في الهوى

وال صوت كان يجيب
ومعذورة حتى اخلطاوي يوم كانت جتيك

لكنها تسمرت برد الصحاري

قصائده  أن  إلى  يعيش  ويشير 
نفسه  فوجد  داخله،  من  تنبع 
نفسه  يصنف  ال  وهو  يكتب، 
الناس  يحب  حتى  كشاعر 
أي  له  يوجد  وال  إحساسه، 
يجمع  أن  يحاول  ولكنه  ديوان، 
كتاباته في كتاب واحد لنشره، 
توقيع  حفل  سيقيم  حيث 
معرضه،  افتتاح  مع  للكتاب 
وسيكتفي بكتاب واحد ال أكثر.

تأثير املكان
مشرفة  صورة  الفنان  يعتبر 
مرآة  فهو  واملجتمع،  للوطن 
همومهم  تعكس  للناس 
الشارع  ميثل  وال  ومشاكلهم، 
مجرد مكان للرسم، حيث يأتي 
ليسألوه  يوميا  للرسام  الناس 
وليعبروا  تعليمية،  دورات  عن 

هذا  برؤية  وفرحهم  بلوحاته،  إعجابهم  عن 
الفن في متناول جميع الفئات.

في  جدا  مهم  التعليم  أن  إلى  يعيش  ويشير 
أكبر  دورا  للشارع  لكن  الرسم،  مهارة  تنمية 
خبرة  وإكسابه  الفنان  آفاق  فتح  في  وأوسع 
كبيرة في التعامل مع الناس وعكس همومهم، 
كما إن وجود الفنان في الطبيعة شيء جميل 
مغلق  مكان  في  وجوده  عكس  على  جدا، 
بإضاءة خافتة وموسيقى خاصة به؛ ألن »من 
واجب الفنان أن يظهر في وضعية رائعة أمام 

مجتمعه، وأن يقدم له ما هو أفضل«.

بني التثبيط واإلصرار
استغراب  من  البداية  في  يعيش  عانى  وقد 
شارع،  كفنان  بعمله  واستهزائهم  الناس 
الناس على  اعتاد  الزمن  ولكن بعد فترة من 
لكن  فنه.  وعلى  الزاوية،  تلك  في  وجوده 
حيث  نهائيا،  تنعدم  لم  االستغراب  نظرات 
يشحذ  كشحاذ  إلي  ينظر  من  »هنالك  يقول: 
بأعمالي  يفتخرون  الناس  وبعض  بالفن، 
إرادته  وفني، وغيرهم يثبط عزميتي«. لكن 

وتصميمه تركا بصمته اخلاصة في الشارع.
ويشير إلى أنه أقام 27 معرضا مشتركا دوليا، 
وأربعة معارض شخصية، كان أولها في وزارة 
عام  الوطن  إلى  عودته  بعد  والفنون  الثقافة 
انقطع   ،2011 وحتى   2001 الفترة  وفي   ،1997
عن املعارض الفنية، لكنه أجنز 56 عمال فنيا 

خاللها.

طموحات
وال  كبيرة  طموحاته  أن  إلى  يعيش  ويشير 
تتوقف عند حد، فهو يطمح على املدى البعيد 
للموسيقيني  الله  رام  في  شارع  لتخصيص 
والفن،  الرسم  ثقافة  تنتشر  وأن  والفنانني، 
الكبار  الفنانني  تؤوي  رابطة  ينشئ  وأن 
لتنظيم  معرض يضم  يطمح  كما  والصغار. 

أعمال كل فناني الوطن.
وطني؛  في  كفنان  بقيمتي  »شعرت  ويقول: 
الفن،  بهذا  متتلئ  األخرى  الدول  فشوارع 
وفي وطني أنا متميز«، ويتابع: »هناك رؤية 
بحيث  شعبي،  أبناء  وبني  بيني  مشتركة 
أستطيع أن أعكس إلى حد ما نظرته وهمومه 

في فني«.

عندما يتخذ من الشارع معرضا للوحاته
عبـــد الهـــادي يعيـــش يبـــدع فنــــا

جدارية ألبو عياش

املصدر: عبد الهادي يعيش

املصدر: عبد الهادي يعيش
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أسعد أبو طامع
مراسل الصحيفة/ جنني

لم نتعود من السينما املصرية غالبا على أعمال 
جادة، حتملها إلى آفاق من اجلمال، ودرجة عالية 
التي  املهمة  األعمال  إخراج  في  االحتراف  من 
تساهم في تغيير حياة الناس،  ملا رسمته صورة 
األفالم السابقة، املوحدة التي ال تخرج  عن إطار 
والدراما  املتكلفة،  والفكاهة  املبتذل،  اجلنس 

املتوقعة.
»عسل  فيلم  في  عنه  نتحدث  الذي  النسق  لكن 
اسود« يخرج من هذه الدائرة. والفضل في ذلك 
يعود للمخرج خالد مرعي، ولبطل الفيلم أحمد 
جديدة،  حلة  في  مصر  أظهرا  اللذين  حلمي، 
باملواطنة  وفقيرها،  بغنيها  وآمالها،  بآالمها 
بالوساطة والرشوة، بشعب  والسياحة األجنبية، 
مصر احلنون العاطفي الذي ال ينقلب مع انقالب 
ومتت  إلخ،  واالقتصادية...  السياسية  التغيرات 
بالتعاون مع سينما  نادي »زدني«،  مناقشته في 

جنني.
في  احلياة  وظروف  الواقع  الفيلم  هذا  ويجسد 
املصري.  املجتمع  تهم  قضايا  ويناقش  مصر. 
على  تنطبق  عاجلها  التي  املشاكل  بعض  إن  كما 
هي  قضية  وأهم  األخرى،  العربية  املجتمعات 
تتم  وكيف  مصر،  في  األجانب  السياح  قضية 
برقي،  ومعاملتهم  عليهم،  والنصب  سرقتهم 
يحملها  التي  األمريكية،  اجلنسية  حملة  خاصة 
أحمد  السيد«؛  عربي  »مصري  الفيلم  بطل 
حلمي. ويدلل على ذلك في بداية الفيلم خوف 
األمريكي،  األصل، حامل اجلواز  املصري  املواطن 
من العودة ملصر دون أن يحمل جوازه األمريكي، 
الذي سيؤمن له معاملة حسنة طيبة؛ فاملصري 
سيتعب إلنه قبل حتمل الوطنية، وتنقل بجوازه 

املصري، الذي ميثل انتماءه لوطنه.
املجتمعية،  العادات  أيضا قضية  الفيلم  ويناقش 
والنظافة التي يجب حتملها بشكل شخصي، وأن 
جميلة.  حلة  في  بلدنا  على  لنبقي  نتوخاها 

اللقطات كانت جزئيات مبسطة،  ورغم أن هذه 
أهمية  وبينت  قوية،  مفاهيم  عكست  أنها  إال 

اتباعها.
اإلعالمي  الباحث  معال؛  أبو  سعيد  ويقول 
واإلعالم  العربية  اللغة  قسم  في  واحملاضر 
»فكرة  في جنني:  األمريكية  العربية  باجلامعة 
عانى  جوهرية،  فكرة  هي  إليه  والعودة  الوطن 
فترة  في  عاشوه  ما  خضم  في  املصريون  منها 
دول  إلى  خاللها  غادروا  التي  السبعينيات، 
يعودون  بدأوا  إن  وما  األخرى،  والدول  اخلليج 
صعوبة  من  عانوا  حتى  الثمانينيات،  فترة  في 
التأقلم مع حياتها«. ويشير إلى االختيار السليم 
للعنوان ومفهومه؛ فالعسل دائما يرتبط باجلمال 
واحلالوة، وهذا العسل؛ »الوطن«، جميل جدا مبا 
فيه من تاريخ وحضارة، لكن مشكلته أنه »أسود« 

ال يستساغ كالعسل الطبيعي.
اختار  حني  مميزة،  الفيلم  خامتة  واعتبر 
البطل أن يعود إلى مصر؛ فالفيلم يشير إلى أن 
العودة للوطن ما تزال خيارا محكوما باألجنبي، 
اجلواز  البطل  أظهر  عندما  برز  كما  باآلخر،  أو 
املصرية،  املؤسسات  حتترمه  الذي  األمريكي؛ 
ليجبر الطائرة التي يركبها على العودة للمطار. 
لقد أعلن املؤلف عن حتيزه خليار العودة، ولكنه 

اعترف بالواقع، والظروف احمليطة بها.
ويعتبر محمد خميس؛ من نادي زدني، أن هناك 
ليزاحم  عليه  الضوء  تسليط  يستحق  إعالما 
مهارة  وتنمية  الرسالة،  من  اخلالي  اإلعالم 
املشاهد على استنباط املعاني الكامنة في األفالم، 
عبر نقاشها مع ذوي اخلبرة السينمائية، وتقدمي 
ليتم  للشباب؛  محببة  جديدة  بوسيلة  الثقافة 

تذليل العقبة بني الشباب والثقافة.
اخلطوة،  هذه  على  الزوار  من  الكثير  أثنى  وقد 
التي تخرج املشاهد من دائرة األفالم التي ال تقدم 
إال عروضا غير مفيدة، أو تستعير ذات املواضيع، 
دون تقدمي حلول. وقالت ميساء األحمد؛ مديرة 
جلسة النقاش: »كان اللقاء لطيفا، حيث ساد جو 
مريح من النقاش الغني، بسبب ما أثاره الفيلم 

اجلمهور«.  لدى  وتفاعل  من عاطفة 
التي  الرئيسة  األفكار  أن  وأوضحت 
للجمهور  ميكن  الفيلم،  طرحها 
جعل  ما  وهو  سريعا،  إليها  الوصول 
لب  حول  وعميقا  مباشرا  النقاش 
عن  تتحدث  التي  الفيلم،  فكرة 
تفاعلية  طبيعة  وأضفى  االغتراب، 

على احلوار.
أحد احلضور،  ياسر؛  ويعتبر محمد 
املشاكل  جتسيد  في  جنح  الفيلم  أن 
املصري،  الشعب  منها  يعاني  التي 
الهامة؛  القضايا  من  العديد  وعرض 
القضايا  وبعض  املياه،  كمشكلة 
كمفهوم  االجتماعية؛  والعادات 
الفيلم  ذروة  أن  واعتبر  العيب. 
عندما  الشرطي  مشهد  في  كانت 
ملا  حلمي  أحمد  استنكار  على  رد 
فعله الشرطي، حيث قال: »الشرطة 
الوطن«.  خدمة  في  والشعب 
واملواطنون حسب تعبير حلمي، هم 
من ميلكون ضربا من احلظ لتجاوز 

كل تأخير يعيقهم عن مذالتهم.
دولة  في  وتواجده  األجنبي  فكرة 
مع  عالقتها  نتيجة  حقه  حتمي 
إهانة  ذاتها  بحد  هي  األم،  دولته 
يرى  الشعب. حيث  وكرامة  لألرض 
عبد الله عبوشي أن اخللل يكمن في 
فنعامل  شعبيا  أما  الدولة،  أجهزة 
حيث  أنفسنا،  نعامل  كما  األجنبي 
»نتعامل معهم كأصدقاء، ونقدم لهم 
العرب«،  املعروف عند  الضيافة  كرم 
معهم،  الدولة  تعامل  عكس  على 
أكثر من اقتصاد  التي ال ترى فيهم 
دون  منه،  االستفادة  تريد  متحرك 
الذين  السياح  نوعية  إلى  تلتفت  أن 
استغالل  في  تفكر  وال  يزورونها، 

العقول.

سواد العسل وبياضه

طارق خميس
مراسل الصحيفة/ رام الله

»ذاهب إلى نابلس حيث بيتي«، هكذا كان يجيب 
أصدقاؤه  وجهته.  عن  يسأله  من  خماش  روحي 
احملمودية  مدينة  في  بيته  أن  جيدا  يعرفون 
مدينة  من  النكبة  بعد  إليها  قدم  التي  العراقية 
نابلس، لكنه أعاد تسمية املكان لتغدو اخلسارة أقل 
الذاكرة على جسد  إحلاح  ليتنفس  أو رمبا  وطئا، 

اجلغرافيا.
الفنية؛  حياته  اخلماش  بدأ  السابعة  سن  منذ 
أسلوب  وهي  واألدوار؛  العود،  على  العزف  فتعلم 
لقاؤه  كان   ،1933 عام  وفي  واملوشحات.  موسيقي، 
إلى  أم كلثوم، عندما قدمت  الشرق  األول بكوكب 
يافا لتحيي حفال في مسرح أبو شاكوش، استمعت 
لها مونولوج  الصغير عندما غنى  لروحي  يومها 
القصبجي؛  حلنه  الذي  تكلم«،  والدمع  »سكت 
مبوهبة  فأعجبت  املعروف،  املصري  املوسيقار 
الفتى، وتوقعت له مستقبال باهرا. وهذا ما حصل 
هدية  منحه  الذي  الوهاب،  عبد  محمد  مع  أيضا 

رمزية تعبيرا عن إعجابه به.
فؤاد  معهد  في  املوسيقى  دراسة  اخلماش  وأنهى 
األول للموسيقى العربية في القاهرة، متما منهاج 
فقط،  سنتني  في  سنوات  خلمس  املعد  املعهد 
وتخرج فيه بامتياز، ثم عاد إلى فلسطني ليتولى 
القدس.  إلذاعة  التابعة  املوسيقية  الفرقة  قيادة 

وعندما حلت النكبة، اضطر للرحيل إلى العراق.
مراحل  من  الهامة  املرحلة  هو  الرحيل  هذا  كان 
للفرقة  قائدا  وصوله  لدى  فعني  اخلماش؛  عطاء 
املوسيقية املسائية، وعمل معها، ثم عني مدرسا 
عمله  وخالل  ببغداد،  اجلميلة  الفنون  معهد  في 
هناك أسس عدة فرق موسيقيه وغنائيه، قدمت 
عديدة،  مجاالت  في  وأحلانه  أعماله  من  الكثير 
واألناشيد  واالبتهاالت  والقصائد  املوشحات  منها 

الوطنية، وكذلك في املوسيقى اآللية.
عنا  املبدع  وامللحن  األستاذ  روحي  رحل  لقد 
مقبرة  في  ودفن   ،1998 عام  أيلول  من  األول  في 
الكرخ قرب بغداد. وكان عازفا بارعا على العود، 
موسيقيا  ومؤلفا  ملحنا  الصوت،  جميل  ومطربا 
ثالثني  أحلان  وضع  التلحني  مجال  ففي  مبدعا؛ 
موشحا منها »هات يا محبوبي كأسي:، و«يا مليحا 
سبعة  حلن  كما  دالل«.  أم  و«أجفوة  بالتثني«، 
و«يا  لك«،  لبيت  قد  »لبيك  منها  دينية  ابتهاالت 
الصوم«.  و«حكمة  قدرتك«،  من  املرء  يحار  من 
أناشيد وطنية منها »وطن واحد«،  وحلن ثمانية 

و«أخي العربي«، و«جيش أوطاني املظفر«.
وفي مجال التأليف املوسيقي، وضع أربع سماعيات 
ذات طابع  واحدة؛ وهي قطعة موسيقية  ولوجنا 
مقطوعة  عشرة  سبع  إلى  إضافة  ونشط،  سريع 
دجلة«،  و«ضفاف  النسيم«،  »شم  منها  موسيقية، 

و«أفراح الشباب«.
في  ثقافية  ثورة  أحدث  أن  بعد  اخلماش  ورحل 

رحاب املوسيقى لدى دخوله دار اإلذاعة العراقية، 
إذ التف حوله أغلب العاملني في حقل املوسيقى 
وسعة  الكبيرة،  ومؤهالته  قدراته  من  مذهولني 
يحفظون  آنذاك  امللحنني  أغلب  وكان  مداركه، 
كتابة  بأصول  معرفتهم  لعدم  شفهيا؛  أحلانهم 
اخلماش  كان  ما  وهو  وقراءتها،  املوسيقية  النوتة 

يتقنه.
املوشحات وأسرارها،  إتقان اخلماش فن  لقد جعل 
منه  الدرويش،  علي  الشيخ  أستاذه  مع  وجتربته 
أول  فكان  العراقي؛  للغناء  وثريا  رحبا  مصدرا 
اجلميلة  الفنون  معهد  في  الفن  هذا  أدخل  من 
متعاقبة  أجياال  فأعد  فيه،  مدرسا  تعيينه  بعد 
الفنان  يديه،  على  تتلمذ  وممن  امليدان،  هذا  في 
العراقي نصير شمة، الذي أشاد بأثر اخلماش على 

املوسيقى العراقية.
العمري،  ثامر  الباحث  مع  اخلماش  اشترك  وقد 
في  سنوات،  ثالث  استمرت  مضنية  جهود  في 
وضع كتاب يوثق لألجيال الالحقة أسلوب قراءة 
املكتبة  أثرى  كما  الريفي،  والغناء  العراقي  املقام 
العود  آللة  عشقه  وبلغ  مؤلف،  مبائة  املوسيقية 
العواد  فاضل  محمد  الفنان  صانعه  من  طلب  أنه 
عنه  الذي حتدث  السباعي«؛  »العود  له  يصنع  أن 
وانتهى  الكبير«؛  »املوسيقى  كتاب  في  الفارابي 
اآللة  احتوت  حيث  اخلماش،  أحضان  إلى  بشوق 
والعود  اجللو  آلالت  الصوتي  املجال  اجلديدة 
التي  األعمال  على  واضحا  أثرها  وكان  والقانون، 

قدمها خماسي الفنون اجلميلة.
للتنمية  الفلسطينية  املؤسسة  أخذت  وقد 
على  احلفاظ  مهمة  عاتقها  على  »نوى«  الثقافية 
فأطلقت  فلسطني،  في  العربي  املوسيقي  التراث 
مشروع »هنا القدس«، الذي يهدف إلى إعادة إنتاج 
الذين  الرواد،  الفلسطينيني  مؤلفات املوسيقيني 
املوسيقي،  الفضاء  في  واضحة  إسهامات  قدموا 
وبدأ املشروع  بأول عمل له، وهو أسطوانة سجلت 
في الناصرة بعد تشكيل فرقة موسيقية بقيادة 
موشحات،  خمسة  تضم  مخول،  سمير  الفنان 

وثالث قطع موسيقية للموسيقار الراحل روحي 
اخلماش.

وكما يقول نادر جالل؛ مدير مؤسسة نوى: »بعد 
املوسيقي  اإلنتاج  تشتت  النكبة،  على  عاما   64
الفلسطيني  اإلنسان  هو  كما  متاما  الفلسطيني، 
العربية  والدول  والـ67  الـ48  أراضي  بني  مشتت 
والشتات العاملي، وقد آن األوان، ولو متأخرا، للعمل 
على وصل ما انقطع منذ عام 1948، وإحياء تراث 
هؤالء املبدعني الرواد بروح املسؤولية التاريخية 

والثقافية«.

»هنا القدس« موسيقى الزمن اجلميل

عودة املوسيقار روحي اخلماش
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سجود اجلعبري
مراسلة الصحيفة/ رام الله

في  ظهر  الذي  القلق  يخفي  أن  يستطع  لم 
أن يستمع  إن كان يفضل  أسأله  وأنا  عينيه 
على  يشاهدها  أن  أم  يوسف  سيدنا  لقصة 
يبني  أن  قبل  اإلجابة،  في  تردد  التلفاز. 
وعقب  سماعا.  إليها  يستمع  أن  يفضل  أنه 
النبي«.  ميثلوا  أن  »حرام  خافت:  بصوت 
كان  أعوام،   10 مؤمن،  الصغير  صديقي 
النبي  جتسيد  حرمة  حول  جلدلنا  يستمع 
في مسلسل يوسف الصديق، فخاف أن يجيب 
بأنه يفضل أن يشاهد املسلسل على التلفاز. 
وأخيرا قال لي: »أنا أحب أن يكون من خالل 
فضلت  التوأم،  أخته  رغد؛  لكن  مسلسل«. 

مشاهدة املسلسل؛ فهو »ممتع أكثر«.
التراث،  أن يتفاعل أطفالنا مع  من اجلميل 
ال  فيه،  املميزة  بالشخصيات  ويتعلقون 
يستطيع أحد أن ينكر تأثير العمل الدرامي 
على اإلنسان، وقدرته على جعله يتفاعل مع 
الشخصيات ومحبتها. هذا اجلدل الذي ظهر 
التاريخي  الفني  اإلنتاج  ظهور  مع  حديثا 
مسلسالت،  شكل  على  عام  كل  يتكرر  الذي 
حيث أنتجت قناة »mbc« مسلسال رمضانيا 
يعرض  الذي  »عمر«،  مسلسل  العام،  هذا 
التي  العظيمة،  اخلطاب  بن  عمر  شخصية 
وهو  كبيرة،  محبة  لها  املسلمون  يحمل 
تاريخيا  له  وحقق  علي،  حامت  إخراج  من 

الدكتور والكاتب الفلسطيني وليد سيف.

وقد ظهرت دعوة حترم مجرد اإلعالن عن 
لتكرمي  عاطفية  دعوة  هي  فهل  املسلسل؛ 
هذه الشخصية العظيمة؟ أم إن هناك أسبابا 

أخرى؟
الذين  والعلماء  الدعاة  آلراء  تتبع  وفي 
أسباب  ترد  لم  الصحابة،  متثيل  حرموا 
»الفاروق«،  مسلسل  عرض  لتحرمي  واضحة 
تشويه  من  اخلوف  من  نابعة  كانت  وإمنا 
صورة الصحابة، بأن ترتبط صورهم بصور 
بأدوار  يقوموا  أن  ميكن  الذين  املمثلني، 

أخرى حتتوي مشاهد ال أخالقية.
املمثل  بتمثيل  يتعلق  ال  السؤال  ولكن 
لشخصية عمر، بقدر ما هو عن قدرة املمثل 
على أداء دور عمر بأقرب صورة تستدعيها 
عرابي؛  ساري  أكده  ما  وهذا  النصوص. 
يقول:  حيث  اإلنسانية،  العلوم  في  الباحث 
يقوم  ال  أي  تقديري؛  باحلرمة  القول  »إن 
كله  فاألمر  النص؛  يشبه  ما  أو  نص  على 
حديث، وأصحابه في اجلملة يقرون بذلك، 
وال تتجاوز حجتهم اخلشية من اخللط بني 
شخص الصحابي واألدوار األخرى التي يقوم 
حفظ  على  احلرص  عن  فضال  املمثل،  بها 

هيبة الصحابي«.
البعد  على  إال  التحرمي  فتاوى  تستند  وال 
الذي يقوم على تكرمي الصحابة.  العاطفي، 
وتساءلت إحدى الفتيات باستنكار: »من هذا 

الذي سيمثل سيدنا عمر«؟! 
ال ننكر أن للبعد العاطفي قيمته، ولكن هل 
نصوصه  دققت  وقد  املسلسل  عرض  مينع 

التاريخية جلنة موثوقة؟ ثم أليس للدراما 
تأثير على الشعوب كما حدث في مسلسالت 
التي  التركية،  أو  واألجنبية  احلارة«،  »باب 
أصبحت عنوان اإلقبال في كل منزل، وثارت 
دعوات تستنكرها لتعلق الناس بها، فلماذا ال 
التاريخ  املتقنة عن  الدرامية  األعمال  تعبر 
اجلدل  ويظهر  العريق.  العربي  والتراث 
جتسيد  بني  املفارقة  زاوية  من  واضحا 
األنبياء وجتسيد الصحابة؛ إذ يرفض العلماء 
خصوصية  من  لهم  ملا  األنبياء؛  جتسيد 
عن  معصومون  وألنهم  بها،  الله  خصهم 
من  يظهر  أن  ميكن  ملا  إضافة  اخلطأ، 
إشكاليات في حالة جتسيد النبي محمد وآل 
أن  بيته. فيقول عرابي: »أظن، والله أعلم، 
وجيه؛  محل حتفظ  النبي  زوجات  جتسيد 
املسلمني  عن  محجوبة  كانت  وجوههن  ألن 
بعد نزول آية احلجاب، فلم يكن يجوز لهن 
وأي  حجاب؛  وراء  من  إال  الرجال  مخاطبة 
أنها  مدعية  وجهها  تسفر  التي  تلك  ممثلة 

جتسد شخصية عائشة«؟ 
املسلسل،  حول  الشباب  آلراء  استطالع  وفي 
تقول تهاني خضر؛ بكالوريوس شريعة: »ال 
ولكن  التحرمي،  قطعية  يثبت  نص  يوجد 
ولم  حديثة  املسألة  ألن  يكون  قد  الرفض 
التفريق  »يجب  وتضيف:  بعد«،  نستوعبها 
بني جتسيد الصحابة واألنبياء«.ومييل عالء 
حطاب؛ موظف حكومي، إلى رؤية تفاصيل 
موثوقا،  كان  إن  النص  ناحية  من  املوضوع 
وثبت عدم حترمي التجسيد، وتساءل: »كيف 

والصحابة  النبي  زوجات  تصوير  سيتم 
الذي  احلديث  إلى  ويشير  والصحابيات«؟ 
بيته  على  الشديدة  وغيرته  ورد عن عمر 
املسلسل  سيسيء  »هل  فيقول:  اجلنة،  في 

لهذه الصورة«؟
أهمية   ذو  »عمر«  مسلسل  أن  في  شك  ال 
احلاكم  عمر؛  سيدنا  دور  إبراز  ناحية  من 
العادل، صاحب كلمة احلق. وجتسيده ليس 
لتوسيع  سعي  بل  مكانته،  من  انتقاصا 

القراءة  أثر  كان  مهما  بها،  املتأثرين  دائرة 
التي تقرأ قليلة. وقد  الفئات  أن  إال  كبيرا، 
أدى  حيث  للكثيرين،  الكالم  هذا  يروق  ال 
جتسيد حمزة بن عبد املطلب؛ عم الرسول، 
الناس،  إلى غضب بعض  الرسالة،  في فيلم 
التي  السينما  دور  بتحطيم  قاموا  الذين 
عام  نشره  مت  الذي  الفيلم  لكن  عرضته، 
بقبول  يحظى  اليوم  حتى  يزال  ما   ،1980

املسلمني والعرب.

مسلسل »عمر« وجدل جتسيد الصحابة

رؤية ونقد: محمد خميس
املخرج: مجيد مجيدي/ إيران

املدة: 128 دقيقة

واقعي،  بأسلوب  بسيطة  قصة  الفيلم  يحكي 
زهرة،  الصغيرة  وأخته  علي،  الطفل  بطالها 
اللذان يواجهان مأزقا خطيرا يسعيان ملعاجلته 

بعيدا عن نظر والدهما سريع الغضب. 
كيسا  يده  في  علي  يحمل  الفيلم  بداية  في 
يصل  أن  قبل  ولكنه  زهرة،  أخته  حذاء  داخله 
إلى املنزل يتوقف قليال عند دكان لبيع اخلضار، 
دون أن يدرك أن هذه الوقفة السريعة ستكلفه 
في  يدخل  وهنا  أخته.  حذاء  فيفقد  غاليا؛ 
مع  وينشغل  املفقود،  احلذاء  عن  البحث  دوامة 
زهرة بحياكة اخلطط التي تضمن عدم معرفة 

والدهما بهذه الكارثة!
بداية،  لقطة  أو  مؤسسة،  لقطات  فيلم  لكل 
غير  تأسيسية  بلقطة  يبدأ  األفالم  من  وكثير 
فقد  فيلمنا  في  أما  واضحة.  غير  أو  مباشرة 
كانت لقطة البداية مباشرة، حيث بني املخرج 

الفيلم كله، وكيف سيكون  الرئيسة من  الفكرة 
شكل الصراع فيه، فقد قدم إطارا مكانيا يحدد 
زهرة.  حذاء  تصليح  لقطة  في  يتمثل  القصة، 
ويدخل صوت األحذية وهي تسير على األرض 

في لقطة البداية.
ويبرز جليا وضع عائلة علي التعيس اقتصاديا، 
أماني  يتمنى  أب  ومهنة  املستأجر،  املنزل  في 
الهوائية،  الدراجة  يركبان  وهما  ابناه  يسمعها 
تتمثل في أساسيات تنقصه وتنقص أسرته؛ من 
عن  ويكفينا  نارية.  ودراجة  وثالجة،  غسالة، 
ذلك كله وجه الطفولة البريء واحلزين والذابل 

لعلي ذي البشرة الداكنة.
مع  الفيلم  اصطف  هل  مهم:  سؤال  على  وللرد 
نظر  وجهتي  نرى  للناس؟  انحاز  أم  النظام، 
مسألة  تكريس  خالل  من  إنه  حيث  ذلك،  في 
املعاجلة االجتماعية والتكافل، ونزع الصراعات 
والثواب  الرضا  مسألة  وتعزيز  االجتماعية، 
السماء«، قد  »أطفال  الفيلم  اسم  الغيبي، وداللة 
وقصر  ورطته،  من  التخلص  في  النظام  ساعد 
األمر على املعاناة االجتماعية اليومية الفردية. 

أما الثانية فتتمثل في أن الفيلم قد كشف فحش 
النائية،  والبلدات  املدن  والفروق بني  الطبقات، 

ويبرز حالة الفقر والبؤس.
الفيلم هي  لقطات  أجمل  فإن  اعتقادي  وحسب 
تلحق الهثًة  زهرة  بدأت  التي تصور كيف  تلك 
املياه  مجرى  في  سقط  عندما  احلذاء  وراء 
العادمة. وهناك لقطة في نهاية الفيلم، وأسست 
يقترب  حيث  نهاية،  دون  املفتوحة  لقصته 
تسمى  لقطات  في  الطفل  وجه  من  املصور 
تلك  إلينا  ليوصل   ،»close up« السينما  بلغة 

اللحظات ذات العمق الدرامي الشديد.
لكنه  الطاولة،  على  األجوبة  املخرج  يضع  ولم 
خالل  املشاعر  مع  يوصلها  أن  جاهدا  حاول 
مشهدين، يظهر املخرج مجيد مجيدي في األول 
للمشاهد املتمعن في قلق زهرة وتوترها خشية 
التأخر على علي الذي ينتظرها. أما الثاني فهو 
مشهد شغف علي واهتمامه بالرياضة، ورغبته 
بااللتحاق مبسابقة اجلري ملسافات طويلة؛ لكنه 
ميتنع ألنه ال ميتلك احلذاء املالئم. وعندما يرى 
للفائزين،  ستقدم  التي  اجلوائز  يتضمن  إعالنا 
وتقع عينه على جائزة احلذاء الرياضي لصاحب 
إلى  ويتوجه  يشارك،  أن  يقرر  الثالث،  املركز 
انضمامه.  يقبل  أن  ويرجوه  الرياضة،  معلم 

وهنا تظهر أبعاد أبوية كبيرة الشأن على علي.
واجلهد،  باإلرهاق  علي  يشعر  السباق،  وخالل 
الشارع  في  تركض  وهي  زهرة  صوت  ولكن 
على  فيشجعه  يطرق سمعه،  احلذاء  له  لتوصل 
واألكثر  إيالما،  األشد  املشهد  أما  والفوز.  املضي 
األولى؛  املرتبة  على  علي  حصول  فهو  واقعية 
لكن  متوقعة،  السباق  نتيجة  تكون  رمبا  إذ 
ارتسام اخليبة على وجه علي كانت أشد إيالما؛ 
فكيف يكون النجاح أكبر خيباتنا وأقساها على 
مشاعرنا؟ يكون ذلك حني يتعارض مع حاجتنا 
تعطينا  اإلنساني  البعد  ففي  ذاتنا؛  لتحقيق 
أرواحنا  أمام  زائفا،  زخما  واألمجاد  االنتصارات 
حتفر  أن  تستطع  لم  ألنها  واملكلومة؛  املنقوصة 

ذاتها في أعماق اإلنسان.

بأن  اإليهام  على  يحافظ  أن  املخرج  حاول  وقد 
محرفة  غير  موضوعية  مرآة  هو  فيلمه  عالم 
يضع  أن  بالضرورة  ليس  إذ  الفعلي،  العالم  عن 
الفشل  أو  واحلل،  املشكلة  فيلمه  في  مخرج  أي 
والواقعية،  احلقيقية  الظروف  ففي  والنجاح؛ 
املشكلة،  تبقى  حيث  غالبا؛  ذلك  يحدث  ال 

اآلمال  احلياة  ظروف  وتقزم  الوعود،  وتذهب 
والطموحات. ومن خالل جعل النهاية مفتوحة، 
يقدم مجيدي مادته مع هامش كبير مت وضعه 

إلمكانية التفسير وامتداد القصة.
على  وحائز   1998 عام  أنتج  الفيلم  أن  يذكر 

أوسكار أفضل فيلم أجنبي في ذلك العام.

فيلم أطفال السماء
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كيــف تكــون مراقبــا حلقــوق اإلنســان؟
املراقبون احملليون حلقوق اإلنسان هم غالبا أول من يكتب التقارير عن حاالت االنتهاك ملنظمات حقوق اإلنسان الوطنية واحمللية والدولية، التي من الضروري أن حتصل على معلومات مؤكدة عن هذه احلاالت. 

ويتم النظر إلى مساعدة املراقبني احملليني في جمع املعلومات الصحيحة ورفعها إلى املنظمات الدولية أو أي من فروعها في مناطق السلطة الوطنية.
وعادة ما ينتمي مراقبو حقوق اإلنسان إلى شرائح املجتمع املختلفة،  بناء على أن لكل شخص احلق في أن حتترم حقوقه، سواء أكان راشدا أم طفال، أبيض أم أسود، حيث يتم إلزام جميع دول العالم بالدفاع عن 

حقوق اإلنسان، وتعزيزها، حيث تبنت حكوماتها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

مهمة املراقب احمللي
أهم مهمة يقوم بها املراقب احمللي هي املشاهدة وكتابة التقارير عن أي حالة أو حادثة تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان، ورفعها ملنظمات حقوق 
املطلوبة حول  بالدالئل  امليدانية، وتكون موثقة بشكل جيد  أساس احلقائق  التقارير على  أن تبنى هذه  اإلنسان غير احلكومية. ويجب 
االنتهاكات. إضافة إلى معاينة وتدوين الوضع الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ ألن ذلك ميكن أن يؤدي ملعرفة أسباب هذه االنتهاكات.

وليقوم املراقب احمللي بهذه املهمة فإن عمله سيقوم على:
< بناء شبكة من العالقات: مع أشخاص ميكن أن يعتمد عليهم في تزويده باملعلومات املطلوبة عن الوضع اخلاص بحقوق اإلنسان، وعن 

أي حالة أو حادثة.

< املراقبة: حيث بإمكان املراقب معاينة احلالة الشاملة وحتليلها؛ ليكون قادرا على وضع انتهاكات حقوق اإلنسان في إطارها السياسي، 
والتاريخي، واالقتصادي واالجتماعي. 

جمع احلقائق: عبر املقابالت، واالستفادة من املصادر املتعددة للمعلومات جلمع احلقائق عن حالة معينة من االنتهاكات.

ماذا تعني شبكة العالقات؟
هي تطوير شبكة من العالقات مع مجموعة 
أو  املنطقة  في  يعيشون  الذين  الناس  من 
مبعلومات  املراقب  تزويد  ميكنها  احلي، 
واألحداث  والتطورات  احمللية،  الصعد  على 

األخيرة، والتهديدات واملخاطر احملتملة.

أهميتها: 
متكن املراقب من احلصول على معلومات 

وقت  في  عليها  االعتماد  ميكن  هامة 
األمن  توفير  على  وتساعده  قصير. 
والسالمة خالل عمله في مراقبة حقوق 
اإلنسان؛ فقد يستطيع األشخاص حتذيره 
مساعدته  أو  محتمل،  خطر  وجود  من 
نتيجة  للخطر  فعال  يتعرض  عندما 

نشاطاته املرتبطة بحقوق اإلنسان.
والتدقيق في املعلومات التي جمعها، 
صحتها  من  التأكد  على  ومساعدته 

من مصادر مختلفة.

مع من تبنى العالقات؟
أو  عرقية  خلفيات  من  أشخاص  مع 
الرجال  أو سياسية مختلفة، من  دينية 
البالغني. وكلما  أو  أو األطفال  النساء،  أو 
النتائج  تكون  العالقات  شبكة  توسعت 
املتوفر  الوقت  على  اعتمادا  أفضل 

للمراقب.

ماذا تعني املراقبة؟
تعني أن يدرك املراقب باستمرار الوضع 
حقوق  بحالة  يتعلق  ما  خاصة  العام، 
عبر  يسكنها،  التي  املنطقة  في  اإلنسان 
صورة  وتكوين  والتحليل،  املشاهدة 
يكون  أن  على  تساعده  حمليطه،  شاملة 
بانتهاكات حقوق  اخلاصة  للحاالت  يقظا 
أرائه  وتكوين  ومعاينتها،  اإلنسان 
مواكبة  باالعتبار  األخذ  مع  وأحكامه، 
وتضمني  املعلومات،  وجتديد  األحداث، 
واالقتصادية،  السياسية،  اجلوانب 

والدينية، واالجتماعية.
عن  اإلجابة  التقرير  كتابة  وستجعل 
سبب  مثل  من  سهلة،  مختلفة  أسئلة 
االنتهاكات  من  ما  شكل  وقوع  تكرار 

وانحسار شكل آخر.

ما الذي جتب مراقبته وتدوينه؟
العامة  احلالة  مراقبة  تتطلب  قد 
الكثير من الوقت، ولهذا السبب يفضل 
اهتمامه على عوامل  املراقب  يركز  أن 
معينة قد تؤثر بشكل أكبر من غيرها 

على حالة حقوق اإلنسان في مجتمعه 
وقت  لديه  يكن  لم  وإذا  منطقته.  أو 
كاف إلعداد تقرير شامل، فعليه تناول 
حقوق  انتهاكات  من  معينة  حاالت 

اإلنسان.
العامة  املؤسسات  أداء  مراقبة  ومتكن 
وكذلك  املنطقة،  في  خدماتها  وطبيعة 
كالتعليم  معني؛  قطاع  موظفي  أداء 
املجلس  وأداء  غيرهما،  أو  الصحة  أو 
والبلدية، ومن ميثل أعلى سلم املسؤولية 

في القرية.

ماذا نعني بجمع احلقائق؟
يتضمن جمع احلقائق البحث في حاالت 
بانتهاكات  تتعلق  ادعاءات  أي  أو  معينة، 
حقوق اإلنسان، من أجل تأكيد وقوعها، 
يصل  أن  املراقب  على  ويجب  عدمه.  أو 
وقوع  حقيقة  توضح  ثابتة،  حلقائق 
ويفضل  وقوعها.  وكيفية  االنتهاكات، 
املراقب على مصادر متنوعة،  أن يعتمد 

وأفراد من مختلف قطاعات املجتمع.

املراقب  على  يتوجب  الذي  ما 
اكتشافه؟ 

< نوع االنتهاكات التي وقعت. 
< معلومات عن ضحايا االنتهاكات. 

< معلومات عن املتهمني أو املسؤولني عن 
االنتهاكات. 

< األسباب احملتملة. 
االنتهاكات:  لهذه  احملتملة  النتائج   >
أم  اجتماعيا،  أم  اقتصاديا،  أم  سياسيا، 

دينيا، أم عرقيا.

ما املصادر احملتملة للمعلومات؟
< ضحايا االنتهاكات.

املنطقة؛  في  احلق  تنفيذ  مسؤولو   >
كمدير املدرسة، واملدرس، والطبيب.

< الشواهد املادية.

كيف يتم جمع احلقائق؟ 
< زيارة موقع االنتهاك.

< مراقبة مظاهرة أو أي حدث قد ينجم 
عنه انتهاك حلقوق اإلنسان.

مشاهدة  أو  تقليدية،  محكمة  حضور   >
أو  الكبار  يستخدمها  التي  العقاب  طرق 

القادة أو املسؤولون.
< حضور جلسة في محكمة فرعية.

ميكن  حيث  االنتخابات،  مراقبة   >
بترهيب  اإلنسان  حقوق  تنتهك  أن 

املقترعني.
مع  واجلماعية،  الفردية  املقابالت   >

أصحاب القرار وسكان املنطقة.
< الصحف احمللية، ووسائل اإلعالم.

أن  يتوجب  التي  املبادئ  هي  ما 
يتبناها املراقب؟

< الدقة: ال بد أن يكون  املراقب متأكدا 
أن احلوادث التي يدونها في التقرير قد 
اإلمكان  قدر  يحاول  وأن  فعال.  وقعت 
واالدعاءات،  احلقائق،  بني  مييز  أن 
واآلراء؛  املتناقلة،  واألقوال  واإلشاعات، 
اجلهات  لدى  التقرير  مصداقية  لتعزيز 

من  بد  ال  ولذلك  العامة.  أو  احلكومية 
وتقييم  اخلاصة،  باملصادر  الوثوق 
املعلومات، والتحقق من البراهني، وجمع 
ومقارنة  اإلضافية،  والبيانات  املعلومات 
املماثلة  باحلاالت  املزعومة  االنتهاكات 

ملعرفة إذا كانت تشكل منطا معينا.
يعقدها  التي  االتفاقية  هي  األمانة:   >
لالتفاق  املعلومات،  مصدر  مع  املراقب 
موافقة  دون  عنها  الكشف  عدم  على 
على  ذلك  ينطبق  أن  وميكن  مسبقة. 
التعامل مع املعلومات احلساسة التي يزود 

بها املصدر املراقب. 
مبادئ  أهم  من  وهو  االنحياز:  عدم   >
كتابة التقرير واملراقبة وجمع احلقائق 
مختلفة  بطرق  يفهم  وقد  والتوثيق. 
لكنه  الظروف،  أو  املنظمات  حسب 
احمللي  اإلنسان  حقوق  ملراقب  بالنسبة 
جميع  مع  التعامل  في  املساواة  يعني 
وبحثه  بينهم،  التمييز  وعدم  الضحايا، 
عن  النظر  بغض  احلقيقة  عن  الدائم 
عن  للمسؤولني  السياسية  االنتماءات 
النظر  وبغض  الضحايا،  أو  االنتهاكات، 
وأديانهم  وثقافاتهم،  جنسياتهم،  عن 
ينتمون  التي  واجلماعات  وطوائفهم 

إليها.

املعلومات  جميع  بتدقيق  التوثيق:   >
ومقارنتها وتدوينها بصورة منظمة، ويحاول 
املراقب اكتشاف أجوبة ألسئلة تتعلق بلماذا؟ 

ومن؟ وماذا؟ وأين؟ ومتى؟ وكيف؟
املراقب  بها  يقوم  مهمة  أهم  هو  التقرير:   >
احمللي؛ ليرفعه فيما بعد إلى منظمات حقوق 

اإلنسان.
بتسجيل  يقوم  حيث  املعلومات:  سجل   >
بشكل  معينة،  وتدوينها عن حالة  املعلومات 
محددة  أمناط  اكتشاف  من  ليتمكن  منتظم؛ 

النتهاكات حقوق اإلنسان.
وقد تتداخل هذه املهام فيما بينها، إذ ميكن 
أن يتم التوثيق بداية عملية جمع احلقائق، 
منظم  بشكل  األسئلة  ترتيب  يتم  حيث 

للرجوع إليها في أثناء املقابالت...
ولكن يظل االتصال مبنظمات حقوق اإلنسان 
وتزويدها باملعلومات أمرا ضروريا، ولذلك ال 

بد من:
التي  املصادر  عدد  على  املنظمة  إطالع   >

زودته باملعلومات ونوعها.
< عدم الكشف عن أسماء أو عناوين مصادره 

ما لم يكن قد حصل على إذن منهم.
أو  املعلومات،  تأكيد  على  قدرته  توضيح   >

جزء منها على األقل.

نقاط هامة
< ال يطلق املراقب احمللي األحكام واالتهامات، 

بل يدون احلقائق.
< يتجنب اللغة اجلاهزة في احلكم على فئات 

أو مجموعات معينة. 
مصادر  بخلفيات  التعريف  يحاول   >
معلوماته، ويساعده ذلك على إيجاد نوع من 
توجه  تكون من  ال  كأن  املصادر؛  في  التوازن 
اكتشاف  في  ويساعده  مثال.  واحد  سياسي 
نتيجة  الشهادات  في  احملتملة  الضعف  نقاط 

االنحياز مثال. 

احلساسية اجلنسية
احمللي  واملجتمع  العائلة  جتاهلت  لطاملا 
املرأة،  حقوق  عامة  بصورة  واملجتمع 
وفي  لها.  تتعرض  التي  املختلفة  واالنتهاكات 
تخضع  املرأة  تزال  ما  املجتمعات  من  كثير 
وتعاني  منه،  شأنا  أقل  كونها  الرجل  لسلطة 
أسطورة دعمتها  وتلك  اجلنسي.  التمييز  من 

مجتمعات وثقافات خاضعة لسلطة الرجل.

نصائح العامة:
فعال؛  دوره  أن  احمللي  املراقب  يعي  أن  يجب 

حقوق  ملنظمات  األول  املعلومات  مصدر  ألنه 
أن  بد  ال  ولكن  والدولية.  احمللية  اإلنسان 
بالباحثني  مقارنة  إمكانياته  حدود  يدرك 

احملترفني في مجال حقوق اإلنسان، ومنها:
< ال يخجل من طلب مساعدة االختصاصيني 
أو  طبية  مهارات  األمر  تطلب  إذا  املهنيني 

قانونية أو مخبرية.
< يطلب من إحدى منظمات حقوق اإلنسان 
ازدادت  إذا  البحث  متابعة  احلكومية  غير 

األمور تعقيدا. 
< يطلب مساعدة اختصاصي إذا كان الضحية 

يعاني من أزمة نفسية.
< يكون متواضعا في عمله كمراقب حلقوق 

اإلنسان؛ فهو ليس باحثا أو محققا بوليسيا.
يتعامل باحترام مع السلطات التقليدية دون 

< أن ينسى مهمته الرئيسة.

االرتباط مبنظمات حقوق اإلنسان
اإلنسان  حقوق  مراقب  يكون  أن  املهم  من 
منظمات حقوق  بإحدى  ارتباط  على  احمللي 
بناء  والتقارير  املعلومات  ليرسل  اإلنسان؛ 
وتعتمد  منه.  أو مببادرة  املنظمة  على طلب 
البلد  وضع  على  التواصل  ودرجة  العالقة 

الذي يعمل فيه، والظروف احمليطة به.
املنظمات،  هذه  إحدى  قرب  يعمل  كان  وإذا 
أن  فعليه  متوفرة،  االتصال  وسائل  كانت  أو 
بالبحث  البدء  قبل  عليها  القائمني  يستشير 
في أي حالة انتهاك محتملة حلقوق اإلنسان، 
إذ رمبا يكونون قادرين على تقدمي النصيحة 
واألشخاص  فيه،  البحث  يتوجب  ما  حول 

الذين جتب مقابلتهم، واملخاطر األمنية.

أساسية  قواعد  وضع  يتوجب  وهنا 
تربطه باملنظمة، أهمها:

< مع من سيقوم بالتواصل داخل املنظمة؟
< هل سيتصالن بانتظام؟ وكيف؟

< كيف ميكن إرسال التقارير إليهم؟
هم  وهل  املرغوبة؟  املعلومات  نوع  ما   >
يريدون  وهل  معينة؟  حاالت  في  متخصصون 
منه مراقبة الوضع العام، والتعرف على األمناط 

املختلفة؟ أم إنهم سيقومون بذلك بأنفسهم؟
< هل يحتاج إلى قياسات وأحجام محددة في 

كتابة التقرير؟
ميكنهم  ال  معلومات  لديه  توفرت  إذا   >
االستفادة منها، ويراها ذات صلة، هل ميكنهم 

توزيعها أو إرشاده إلى من يتصل بهم؟
< ما الذي يجب عمله إذا قامت أجهزة األمن 

أو أطراف أخرى بتهديده؟
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البداية
ممارسة  كل  أن  ينكر  أن  ألحد  ميكن  ال 
عن  ما  مفهوما  حتمل  أن  بد  ال  سياسية 
العاملي حلقوق  اإلعالن  لكن  اإلنسان.  حقوق 
لهذه  معايير  تقر  وثيقة  أول  هو  اإلنسان 
 ،1948 دوليا؛ ففي عام  احلقوق متفقا عليها 
احلرب  انتهاء  على  قليلة  سنوات  وبعد 
العاملية الثانية، تبنت منظمة األمم املتحدة، 
التي كانت قد أنشئت حديثا، اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان، حيث سعى املجتمع الدولي، 
ارتكابها  مت  التي  الفظائع  على  فعل  كرد 
أجل تعريف احلقوق  تلك احلرب، من  أثناء 
واحلريات الالزمة لكرامة كل إنسان وقيمته.
وقد أوحى العنف الذي صاحب تلك احلرب، 
للدول،  بالصدمة  شعور  من  به  تسبب  وما 
مهمتها  السالم،  حتفظ  منظمة  إنشاء  فكرة 
حزيران   12 وفي  الفظائع.  تلك  تكرار  منع 
1941، وقع احللفاء وثيقة »اإلعالن املشترك« 
في لندن، وتعهدوا فيه بأنهم »سيعملون معا، 
ومع الشعوب احلرة األخرى، سواء في السلم 

أم في احلرب«.
النظام  إلنشاء  األولى  اخلطوة  اتخاذ  ومت 
الدولي حلماية حقوق اإلنسان في 10 كانون 
األول 1948 في باريس، عندما تبنت اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان. ومت إشهاره في قرار للجمعية العامة 
تطبيق  »معيار  أنه  على  اليوم،  نفس  في 
بحيث  واألمم«،  الشعوب  لكافة  مشترك 
املدنية  احلقوق  من  كبيرة  مجموعة  يسرد 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 

والثقافية للبشر أينما كانوا.

املنزلة القانونية
النصوص  لهذه  القانونية  املنزلة  وتتنوع 
وقواعد  وإرشادات  ومبادئ  إعالنات  بني 
اإللزام  صفة  لها  ليس  وتوصيات  معيارية، 
أخالقية  قوة  ذلك  مع  لها  ولكن  القانوني، 
العملي  التوجيه  وتوفر  إنكارها،  ميكن  ال 
للدول واملعاهدات والقوانني والبروتوكوالت 
واالتفاقيات امللزمة قانونا للدول التي توقع 

عليها أو تقبل بها. 
وهناك تسع معاهدات دولية أساسية حلقوق 
تراقب  خبراء  جلنة  منها  لكل  اإلنسان، 
إحلاق  ومت  لبنودها،  األعضاء  الدول  تطبيق 
بعض هذه املعاهدات ببروتوكوالت اختيارية 

تتعلق بقضايا محددة.

حقوق اإلنسان
على  اإلنسان  حقوق  تعريف  وميكن 
ميكن  ال  التي  األساس  املعايير  أنها 
بكرامة  يعيشوا  أن  دونها   للناس 
والسالم،  والعدالة  احلرية  وأسسها  كبشر. 
ومن شأن احترامها أن يتيح إمكانية تنمية 
الفرد واملجتمع تنمية كاملة، متتد جذورها 
إلى الصراع من أجل احلرية واملساواة في كل 

مكان من العالم.
احترام  أساس  على  احلقوق  هذه  وتقوم 
حياة اإلنسان وكرامته في غالبية الديانات 

والفلسفات.

مختصر مفيد
األصيلة  احلقوق  تلك  هي  اإلنسان  حقوق 
العيش  نستطيع  ال  ودونها  طبيعتها،  في 
كبشر، ومتكننا من أن نطور ونستعمل على 
وقدراتنا  اإلنسانية،  خصالنا  كامل  نحو 
العقلية، ومواهبنا. وهي ليست وليدة نظام 
وتشابهها،  بوحدتها  وتتميز  معني،  قانوني 
باعتبارها ذات احلقوق التي يجب االعتراف 
ولب  ألنها جوهر  وحمايتها؛  واحترامها  بها 

كرامة اإلنسان.
وإن كان ثمة متييز أو تغاير، فإن ذلك يرجع 

لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته.

خصائصها
فهي  تورث،  وال  تشرى  ال  اإلنسان  حقوق 
وهي  بشر،  ألنهم  الناس  ملك  ببساطة 
جلميع  فرد، وواحدة  كل  في  »متأصلة« 
اجلنس  أو  العنصر  عن  النظر  بغض  البشر، 
آخر،  رأي  أي  أو  السياسي  الرأي  أو  الدين  أو 
أو االجتماعي. فقد ولدنا  أو األصل الوطني 

الكرامة  في  ومتساوين  أحرارًا  جميعًا 
واحلقوق. وهي »عاملية«، وال ميكن انتزاعها؛ 
منها  شخصا  يحرم  أن  أحد  حق  من  فليس 
أو  دولته،  قوانني  بها  تعترف  لم  لو  حتى 
تنتهكها. وهي ثابتة »وغير قابلة للتصرف«؛ 
ليعيش جميع الناس بكرامة. ويحق لهم أن 
يتمتعوا باحلرية واألمن، ومبستويات معيشة 

الئقة. كما إنها »غير قابلة للتجزئة«.

فئات احلقوق
ثالث  إلى  اإلنسان  حقوق  تصنيف  وميكن 
على  وتعرف  والسياسية،  املدنية  فئات: 
وترتبط  احلقوق«،  من  األول  »اجليل  أنها 
باحلريات، وتشمل احلق في احلياة واحلرية 
والتحرر  للتعذيب،  التعرض  وعدم  واألمن، 
وحرية  السياسية،  واملشاركة  العبودية،  من 
والضمير  والتفكير  والتعبير  الرأي 
والتجمع. اجلمعيات  في  واالشتراك   والدين، 
واحلقوق االقتصادية واالجتماعية، وتعرف 
احلقوق«،  من  الثاني  »اجليل  أنها  على 
والتعليم  العمل  وتشمل  باألمن،  وترتبط 
واملأوى  واملأكل  للمعيشة،  الالئق  واملستوى 

والرعاية الصحية.
والتنموية،  والثقافية  البيئية  واحلقوق 
احلقوق«،  من  الثالث  بـ»اجليل  وتعرف 
نظيفة  بيئة  في  العيش  حق  وتشمل 
التنمية  في  واحلق  التدمير،  من  ومصونة 

الثقافية والسياسية واالقتصادية.
وفي املقابل فإن على كل شخص مسؤوليات 

تتعلق باحترام حقوق اآلخرين.

عالقتنا بها
كلها،  تكن  لم  إن  املعاهدات،  هذه  وغالبية 
بآخر،  أو  بشكل  بالفلسطينيني  ذات عالقة 
خاصة االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
الدولي  والعهد  العرقي،  التمييز  أشكال 
الدولي  والعهد  والسياسية،  املدنية  باحلقوق 
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص 
التعذيب  ضد  واالتفاقية  والثقافية، 
واملهينة  والالإنسانية  القاسية  واألشكال 
واإلعالن  التعذيب،  أو  للمعاملة  األخرى 

العاملي حلقوق الطفل.

انتهاكاتها في األراضي الفلسطينية احملتلة 
اإلنسان  بحقوق  احملدق  اخلطر  وينتج 
االحتالل  فترة  طول  عن  الفلسطيني 
املواطن من  لفلسطني، وحرمان  اإلسرائيلي 
املصير.  تقرير  في  احلق  وخاصة  احلقوق، 

عن  الناجمة  االنتهاكات  تلك  إليه  ويضاف 
إلى  إضافة  العنصري.  الفصل  جدار  إنشاء 
تتخذ  التي  االحتاللية  التعسفية  اإلجراءات 
منحى سريعا وشديد الوطأة، بشكل يتعارض 
القانوني  التفسير  وهذا  الدولي.  والقانون 
يلقى  العامة،  اجلمعية  عليه  صادقت  الذي 
رفضا إسرائيليا شديدا، ولكن دون أن يحدث 

هذا الرفض أي رد فعل دولي.
القدس  و»تهويد«  االنتهاكات ضم  ومن هذه 
الشرقية، وتوسيع املساحة اجلغرافية حلدود 
 10.000 من  أكثر  متكني  عدم  مع  القدس، 
تسجيل  علي  احلصول  من  فلسطيني  طفل 
قانوني في القدس الشرقية؛ لتجبر العائالت 
أن  بني  االختيار  على  هناك  الفلسطينية 
تبقى ملتئمة وتواجه خطر فقدان اإلقامة 
في القدس، أو أن تقبل الفصل اإلجباري بني 

أفرادها.
وكذلك االستيالء على مصادر املياه اجلوفية 
في األراضي احملتلة ليستخدمها اإلسرائيليون 
على  بالقوة  احلصار  وفرض  واملستوطنون، 
سنوات،  خمس  من  أكثر  منذ  غزة  قطاع 
وترك أثرا كبيرا على احلقوق األساسية في 
نظام  وتطبيق  والصحة.  والسكن  التعليم 
الغربية،  الضفة  في  املعايير  مزدوج  إداري 
ويتعرض  األفضلية،  املستوطنون  فيه  مينح 
واإلهانة  معلن،  لتمييز  الفلسطينيون  فيه 
االحتالل  قوات  ترتكبها  التي  املنهجية 
أعمار  من  األطفال  وتشمل  املواطنني،  ضد 

صغيرة، عند االعتقال والسجن.
ذات  مؤسسة  كل  أكدتها  االنتهاكات  هذه 
سمعة، وتتضمن رأيا بأن غزة ما تزال حتت 
ارتباطها  إسرائيل  فك  وأن  االحتالل،  وطأة 
الدولية  القانونية  الدوائر  ترفضه  بالقطاع 
باملجمل؛ ألن إسرائيل ما تزال تسيطر على 
إلى  واملائي،  اجلوي  ومجاليها  غزة  حدود 
جانب احلصار الذي تفرضه إسرائيل عليها، 
وقد  الصيد.  من صناعة  بشدة  يحد  والذي 
أجيال  ثالثة  مدار  على  املواطنون  عانى 
هذه  من  حرمانهم  من  مختلفة  بدرجات 

العناصر للحياة الكرمية.
وتشمل قائمة االنتهاكات االعتقال والسجن، 
إسرائيل،  داخل  مناطق  إلى  األسرى  ونقل 
كقوة  إسرائيل  لواجبات  انتهاكا  يشكل  مما 
احتالل؛ فحسب املادة 76 من اتفاقية جنيف 
الرابعة، فإنه »إذا مت اتهام أشخاص من البلد 
للقانون،  ما  مبخالفة  االحتالل  حتت  الواقع 
متت  وإذا  بلدهم،  في  احتجازهم  فيتم 
محكوميتهم  فترة  يقضون  فإنهم  إدانتهم 

فيها«.
إسرائيل  لنظام  األخرى  الوجوه  ومن 
املقرر  يذكرها  التي  اآلثار  تلك  القمعي، 
عدم  ويؤكد  للمستوطنات،  األممي، 
االستيطانية  األنشطة  جميع  قانونية 

االحتاللية. 

انتهاكات السلطة الوطنية 
خالل عام 2007 وحوله، حدث صراع عنيف 
بني حركتي فتح وحماس، خاصة في قطاع 
غزة. ووصل هذا الصراع إلى ذروته في شهر 
حماس  سيطرة  عنها  وجنم   ،2007 حزيران 
على احلكم في قطاع غزة. وفي عام 2008، 
بصورة  ينته  لم  لكنه  الصراع،  حدة  قلت 
تفاقمت  الصراع،  هذا  إطار  وفي  تامة. 
انتهاكات حقوق اإلنسان بحق الفلسطينيني 
احلجم  ناحية  من  الفلسطينيني،  قبل  من 

واخلطورة.
 353 الصراع  هذا  في  قتل   ،2007 وخالل 
وأصيب  غزة،  قطاع  في   349 منهم  مواطنا، 
اآلالف بجراح. وقد وقعت هذه احلاالت خالل 
املواجهات املسلحة بني أفراد األجهزة األمنية 
ينتمون  الذين  الوطنية  للسلطة  التابعة 
لفتح، ويدينون بالوالء حملمود عباس؛ رئيس 
التابعة  املسلحة  املليشيات  وبني  السلطة، 
التنفيذية«،  »القوة  مقدمتها  وفي  حلماس، 
التي تعمل حتت إمرة وزارة الداخلية املقالة 

و»كتائب عز الدين القسام«.
ومن هذه االنتهاكات، انتهاك احلق باحلياة 
رصدت  حيث  الشخصية،  والسالمة 
حالة   11 اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة 
 2011 عام  الثاني  تشرين  شهر  خالل  وفاة 
تسع  منها  الوطنية،  السلطة  مناطق  في 
حاالت في قطاع غزة، وحالتان في الضفة 

الغربية.
قانونية  إجراءات  في  احلق  انتهاك  وهناك 
واالعتقال  التعسفي،  االعتقال  عادلة، حيث 
في  استمرت  التي  سياسية،  خلفية  على 
بوتيرة  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
من  العديد  الهيئة  تلقت  حيث  متفاوتة، 
اعتقالهم وحجز  مواطنني مت  من  الشكاوى 
شكوى   23 منها  تعسفي،  بشكل  حريتهم 
تتعلق  املاضي،  الثاني  تشرين  شهر  خالل 
الذي حصل  التوقيف،  إجراءات  بعدم صحة 

إما ألسباب سياسية أم كان توقيفا تعسفيا.
التجمع  حرية  على  االعتداء  إلى  إضافة 
الصحفيني،  حرية  على  واالعتداء  السلمي، 

وعلى اجلمعيات.

حقوق اإلنسان... من البداية حتى يومنا هذا

احلقوق األساس
ويحتوي اإلعالن، إضافة إلى ديباجته، على 
ثالثني مادة جتمل احلقوق العاملية للبشر، 

ومنها:
باحلقوق  التمتع  في  احلق  إنسان  لكل   >
واحلريات املنصوص عليها في هذا اإلعالن 
أو  اللون  أو  العرق  أساس  على  متييز  دون 
اجلنس أو اللغة أو الدين أو الوضع السياسي 
املنطقة  أو  للدولة  الدولي  أو  القانوني  أو 
كان  سواء  الشخص،  إليها  ينتمي  التي 
أي شكل  أم  أم احتالال،  أم وصاية  استقالال 

آخر من أشكال السيادة.
< ال يجوز القبض على أي شخص أو حبسه 

أو نفيه تعسفا.
املصير،  تقرير  في  احلق  الشعوب  لكل   >
والسعي  السياسي  وضعها  تقرر  أن  ولها 
واالجتماعي  االقتصادي  للتطور  بحرية 

والثقافي.
التنقل  حرية  في  احلق  إنسان  لكل   >

واإلقامة داخل حدود كل الدول.
< للجميع احلق في طلب اللجوء ألي دولة 

والتمتع به هربا من االضطهاد.
< حرية الفكر واالعتقاد والدين.

على  احلصول  في  احلق  إنسان  لكل   >
جنسية.

< ال يجوز حرمان أي أحد من جنسيته وال 
من احلق في تغييرها.

نظام  بأي  التمتع  في  احلق  إنسان  لكل   >
اجتماعي أو عاملي تتحقق فيه بشكل كامل 
احلقوق واحلريات املنصوص عليها في هذا 

اإلعالن.
< ال ميكن تفسير أي شيء في هذا اإلعالن 
أو  مجموعة  أو  دولة  ألي  يسمح  مبعنى 
شخص باالنخراط في أي نشاط أو ممارسة 
أي فعل بهدف القضاء على أي من احلقوق 

أو احلريات املنصوص عليها هنا.

املصدر: اإلنترنت
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إعداد: روان سالم
مراسلة الصحيفة/ القدس

أطلقت الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور 
حقوق  لتعزيز  املشروع  هذا  »بياالرا«  الشباب 
نائية  قرى  في خمس  الرشيد  واحلكم  اإلنسان 
تعزيز  بهدف  القدس،  حملافظة  تابعة  ومهمشة 
حلقوق  كمراقبني  العمل  على  الشباب  قدرات 
للتغيير  والتنظير  الرشيد،  واحلكم  اإلنسان 
احمللية،  مجتمعاتهم  في  واالجتماعي  السياسي 
التواصل  قنوات  وتطوير  عام،  بشكل  واملجتمع 
ومنظمات  الشباب  بني  والتعاون  والتشبيك 

حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد.
املشروع،  منسق  احلاليقة؛  الدين  ويوضح عالء 
الفترة  تشمل  عمل  خطة  وضع  مت  أنه 
كافة  »تناولنا  ويقول:  للمشروع،  التحضيرية 
والفئات  املراكز  الختيار  املطلوبة  املعايير 
ويتم  بالقدس،  احمليطة  القرى  في  املستهدفة 
جبع،  هي  سكنية  جتمعات  خمس  مع  التعاون 
عنان.  وبيت  سوريك،  وبيت  ومخماس،  والرام، 
ظروف  من  تعاني  القرى  هذه  أن  ويوضح 
مؤسسات  خدمات  مستوى  على  التهميش 
املراكز،  في  األنشطة  وقلة  املدني،  املجتمع 
املستوطنات،  مع  التماس  نقاط  من  وقربها 
»وبعد  احلاليقة:  ويتابع  االلتفافية.  والطرق 
عدة زيارات، مت اختيار خمسة مراكز قاعدية 
وهي  املشروع«.  مع  أهدافها  تنسجم  ومجتمعية 
في  املرأة  وجلنة  الرياضي،  جبع  شباب  نادي 
بيت عنان، ونادي نسوي بيت سوريك، ورابطة 
اخلريجني اجلامعيني في مخماس، ومركز عباد 

الشمس للتنمية في الرام.
ويبني أنه مت التنسيق مع هذه املراكز لترشيح 
املشروع،  في  للمشاركة  اجلامعة  طلبة  من  عدد 
النوع  مراعاة  مع  شابا،   25 اختيار  مت  حيث 
االجتماعي، تتراوح أعمارهم بني 18 و22 عاما، 
بواقع خمسة شباب في كل منطقة مستهدفة، 
اإلنسان.  حلقوق  ومنظرين  مراقبني  ليكونوا 
يقول  شهرين.  امتداد  على  تأهيلهم  ومت 
احلاليقة: »قام بالتدريب طاقم »بياالرا« املدرب 
واخلبير، إضافة إلى مدربني خارجيني«، ومنهم 
الطفل،  إنقاذ  مؤسسة  من  عياش  أبو  خلدون 
ومتحور  احلمالت.  في  اخلبير  عبيدات؛  وعلي 

وميثاق  والتواصل،  االتصال  مهارات  حول 
اإلنساني،  الدولي  والقانون  الطفل،  حقوق 
املناصرة،  وحمالت  واملواطنة،  والدميقراطية 
وحماية  واملشاركة،  واملكتوب،  املرئي  واإلعالم 

الطفل.
اإلنسان  حلقوق  واملنظرون  املراقبون  وأقام 
واحلكم الرشيد، بالتعاون مع املؤسسات احمللية، 
في  املختلفة  القطاعات  متثل  بؤرية  مجموعات 
املجتمعات احمللية نفسها، تضم األطفال واألهالي 
هذه  بني  الثقة  بناء  بهدف  القرار،  وأصحاب 
األفراد  الفئات، واخلروج بالقضايا على مستوى 
واألسرة واملجتمع، إضافة حلقوق الطفل؛ ليركز 
بانتهاكات  تتعلق  التي  القضايا  على  امليسرون 

حقوق األطفال ومناقشتها مع األهالي وأصحاب 
أولوية  تشكل  التي  القضايا  وحتديد  القرار، 
للقضية  مساندتهم  وإمكانية  مجتمعاهم،  في 

واحلشد لها للمرحلة القادمة.
خمس  أهم  استخالص  النهاية  في  وسيتم 
اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  تتعلق  قضايا 
واحدة من كل  بواقع قضية  الرشيد،  واحلكم 
وشبكاتها،  القوة  خريطة  رسم  قبل  جتمع، 
لتسريع  الضغط  ووسائل  اإلعالم  واستعمال 
عملية التغيير املطلوب، عبر حمالت الضغط 
بـ»صوت  متمثلة  واإلعالمية،  املجتمعية، 
»علي صوتك«  وبرنامج  الفلسطيني«،  الشباب 

األسبوعي.

من  لعدد  ميدانية  زيارات  املشروع  ويتضمن 
منها  الرشيد،  واحلكم  اإلنسان  مؤسسات حقوق 
والضمير  احلق  ومؤسسات  املدني،  االرتباط 
حيث  أيفيس.  وسانت  وبتسيلم  وهموكيد 
عنها  ملخصا  مؤسسة  كل  في  الطاقم  سيتلقى 

وعن دورها، والفئة املستفيدة، وطرق عملها.

آراء املشاركني
> سناء زيود، بيت سوريك: »فكرة املشروع تناسب 
واقعنا، وهناك العديد من االنتهاكات في قريتنا، 
وكنا دائما نواجه مشكلة إلى أين ميكن أن نرفع 
املشروع  سيكون  املشاكل.  هذه  مبثل  شكاوانا 
مسؤولياتها  تتحمل  جهات  إليجاد  بداية  نقطة 

جتاه قرانا وواقعنا؛ بسبب ظروف التوتر الدائم 
بسبب قربنا من املستوطنات، واحلواجز، إضافة 
املشروع  أن  أعتقد  وشوارعنا.  مدارسنا  لقضايا 

سيعزز دورنا«.
التدريب  »بعد  سوريك:  بيت  أحمد،  إبراهيم   <
يوم  كل  أواجه  أنني  خاصة  أفكاري،  توسعت 
والقتل،  العنف،  منها  االنتهاكات؛  من  الكثير 
وال أملس أي حترك يحد منها، إضافة إلى تسرب 
سلبية  يولد طاقة  بشكل  املدارس،  من  األطفال 
املشروع  خالل  من  أني  أحسست  املجتمع.  في 
الفائدة  وحتقيق  باملراقبة  أقوم  أن  على  قادر 

بدل الوقوف مشاهدا فقط«.
القرية،  في  نشيط  »أنا  بيت عنان:  > مهند ربيع، 
لكن  وأنشطتها.  املؤسسة  مشاريع  في  وأشارك 
حقوق  عن  أحتدث  فأنا  تختلف؛  هنا  مشاركتي 
وواجبات، وعن مشاكل تواجه أبناء قريتي. لقد 
أحسست أن املشروع يجب أن يصل لكل بيت في 
قريتي؛ لنعرف اخلطأ من الصواب في ممارساتنا 

اليومية«.
ألنه  املشروع  »أحببت  جبع:  الكرمي،  عبد  دينا   <
وكيف أوال،  أبنائي  مع  أتعامل  كيف   يعرفني 
حول  أتكلم  وكيف  واالنتهاك،  احلق  بني  أميز 

املوضوع«.
> مصعب سمير كنعان، مخماس: »فتحت املشاركة 
في املشروع لي مجاالت التعرف عن أشخاص من 
وقد  القرية، وحتى من خارج مدينتي.  خارج 
تلقيناها  التي  التدريب  مواضيع  لي  أضافت 
أن تخصصي  ومهارات جديدة، ورغم  معلومات 
العمل  أحببت  أنني  إال  الرياضية،  التربية  هو 
وأنا  بالسعادة  أشعر  وكنت  املواضيع،  هذه  على 

أدير الورش في قريتي مع األطفال«.
> أمني دخيل، جبع: »هذه التجرية الثانية لي مع 
وتطرقنا  النوعية،  ومشاريعها  بياالرا  مؤسسة 
بالصحة  حقنا  وخاصة  احلقوق  ملواضيع  فيها 
والبيئة النظيفة، وعرفنا أننا نعاني من انتهاك 
على  املقامة  الكسارات  بسبب  وصحتنا  أرضنا 
أراضي القرية. وسنستفيد من هذه التجربة في 
من  مشاكلنا  أو  قضيتنا  نحمل  أين  إلى  معرفة 

مؤسسات السلطة الوطنية وغيرها«.

نبذة عن مشروع 
الشباب كمراقبني ومنظرين حلقوق اإلنسان واحلكم الرشيد

املدرب أبو عياش خالل تدريب في جبع                            تصوير: محمد توام

خالل إحدى ورشات العمل                                               تصوير: محمد توام
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انتهاك  التساؤل حول  باب  فتحت  االعتداءات  هذه 
إذا  ما  وحول  الغربية،  الضفة  في  اإلنسان  حقوق 
القانون  أحكام  تراعي  الوطنية  السلطة  كانت 
األساسي واالتفاقيات الدولية حول حقوق اإلنسان، 
ومنها احلق في التجمع السلمي، حيث جاءت املادة 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  من   )21(

والسياسية لتؤكد على احلق في التجمع السلمي.
وفيما يتعلق بالقوانني احمللية، فقد أسس القانون 
حيث  السلمي،  التجمع  في  احلق  حلماية  األساسي 
القانون  )26( من  املادة  اخلامسة من  الفقرة  نصت 
الفلسطينيني  حق  على  األساسي  للقانون  املعدل 
وجماعات،  أفرادا  السياسية  احلياة  في  باملشاركة 
وعقد االجتماعات العامة، واملواكب، والتجمعات في 
املادة )2( من  القانون. كما نصت على ذلك  حدود 

القانون األساسي.
يقول مازن أبو عون؛ محامي مؤسسة الضمير: »ما 
يكفل  الذي  للدستور  صارخا  انتهاكا  يعتبر  حدث 
وكان  التجمع،  في  احلق  يكفل  كما  التعبير  حرية 
التجمع  هذا  بحماية  الشرطة  تقوم  أن  يفترض 
ليعبر عن رأيه بكامل حرية وأمان، ولكنها اعتدت 

عليهم«.
لتوثيق  تواجدوا  مراقبون  الضمير  ملؤسسة  وكان 
رجال  استخدام  أن  عون  أبو  واعتبر  االنتهاكات، 
وإن  حتى  للقانون،  مخالف  مدني  بلباس  الشرطة 
يقول:  حيث  االستخبارات؛  جلهاز  ينتسبون  كانوا 

»ليست مهمة هذا اجلهاز التعامل مع املظاهرات«.

ويطالب جلنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود 
األمر  يقتصر  بأال  االعتداءات  في  للتحقيق  عباس 
احملاسبة  إلى  ذلك  وجتاوز  والتنديد،  اإلدانة  على 

اجلادة ملن قاموا بهذه األفعال.
واستطرد أبو عون قائال: »ما تزال الضفة الغربية 
تشهد اعتقاالت على خلفية سياسية، مع أنها قلت 
عما كانت عليه في العامني 2007-2008. لكن النهج 
غير  حاالت  سجلت  بل  مستمرا«،  يزال  ما  ذاته 
أشخاص  اعتقال  مت  حيث  االعتقال؛  في  قانونية 
في جنني ونابلس »على ذمة احملافظ«، وهذه حالة 

غريبة ومرفوضة قانونيا.
حقوق  في  الباحثة  هاميس؛  ديبورا  واعتبرت 
ال  السلطة  أن  الدولية،  العفو  منظمة  عن  اإلنسان 
صدر  قد  أنه  وبينت  والقوانني،  القرارات  حتترم 
تقضي  العليا  احملكمة  من  قرارا  عشر  خمسة 
تنفذ  لم  السلطة  لكن  معتقلني،  عن  باإلفراج 
واضح  انتهاك  حدث  »لقد  وقالت:  منها،  شيئا 
مستشفى  زرنا  فقد  اإلنسان،  حلقوق  السلطة  من 
جراء  املصابون  إليه  نقل  الذي  احلكومي  الله  رام 
جرادات،  محمد  الصحفي  هناك  وقابلنا  القمع، 
الشرطة«،  داخل مقر  املبرح  للضرب  تعرض  الذي 
وتابعت: »نصنف هذا عادة على أنه عملية تعذيب، 

فأصدرنا بيانا صحفيا يستنكر احلدث«.
وأصدر مجلس منظمات حقوق اإلنسان بيانا يدين 
الله،  رام  في  السلمية  للمسيرة  الشرطة  قمع  فيه 
واعتبر أن البيان مبثابة بالغ جزائي للنائب العام 

التحقيقات  وإجراء  العمومية  الدعوى  لتحريك 
الدستورية  احلقوق  منتهكي  ملواجهة  الالزمة، 
السلمي،  التجمع  في  احلق  ومنها  والقانونية، 
الرأي، وإحالة كل من يثبت تورطه  والتعبير عن 

بتلك االنتهاكات للقضاء.
وختم البيان مبطالبة الدكتور سالم فياض؛ رئيس 
محايدة،  مهنية  حتقيق  جلنة  بتشكيل  الوزراء، 

وتقدمي كل من ثبت تورطه للمحاكمة.

انتهاكات

تقرير: ناجي ناجي وطارق خميس
مراسال الصحيفة/ رام الله 

»يا للعار يا للعار.. موفاز صار من أهل الدار«. بهذا الهتاف 
انطلقت مسيرة قادها جتمع فلسطينيون من أجل الكرامة 
بالشراكة مع ناشطني شباب، من دوار املنارة وسط مدينة 
الغاضبة  املقاطعة، حتمل حناجرهم  مقر  باجتاه  الله  رام 
الوزراء  رئيس  نائب  موفاز؛  شاؤول  بزيارة  املندد  الهتاف 

اإلسرائيلي.
أدركنا حينها أن املسيرة تختلف عما اعتدنا عليه من قبل، 
قال أحد املشاركني: »هل يعقل أن يعزف نشيد االستقالل 
لالحتالل؟! وأن يرفرف علمه بكل حرية فوق رؤوسنا«؟!

عملية  مهندس  استقبال  فكرة  من  غاضبني  الشباب  كان 
إبادة مخيم جنني، ومن تلطخت يداه بدماء الشعب.

الوجوه،  وتعبيرات  التظاهر،  من  أيام  ثالثة  هنالك  كانت 
ونبرة األصوات، أصدق إنباء من الكلمات والشعارات. كانت 
لغة جديدة يشترك فيها اجلميع، ألفها الشباب على قارعة 

الطريق، اسمها »لغة الوجه«!
كانوا يقولون للعالم واملجتمع والدولة وللصحافة واحملالت 
التجارية على جانبي الطريق، وحتى للطريق نفسه، هو 
تهترئ،  ولم  بدباباته  موفاز  وطأها  الذي  الطريق  ذات 
لنا،  حدث  ما  ننسى  ولن  أعداؤنا،  هم  من  نعلم  نزال  ال 
ويستحيل أن نسمح ملجرم حرب كموفاز، أن يدخل رام الله 
ضيفا في املقاطعة التي استقبلت رفات شهداء كان االحتالل 

قد دفنهم في مقبرة بال أسماء... كانوا فيها مجرد أرقام!
وترفض  االحتالل،  مع  التفاوض  ترفض  املسيرة  خرجت 
زيارة موفاز حتديدا، حيث قالت أغصان البرغوثي؛ إحدى 
الناشطات في احلراك الشبابي: »كيف لنا أن نستقبل مجرم 
حرب كموفاز بينما هناك دول متنع دخوله إلى أراضيها، 

وهو الذي سفك دماء أكثر من 1000 مواطن، وكان مسؤوال 
مقر  في  نستقبله  ونحن  آخر،  مواطن   5000 أسر  عن 

املقاطعة، عار علينا إذا وقفنا مكتوفي األيدي«.
»وطنية  عن  يعبر  الذي  احلراك  في  أغصان  وتنشط 
ذابت  حيث  زمن،  منذ  السطح  على  تظهر  لم  جامعة«، 
دوار  من  كفلسطينيني  أفراده  لينطلق  السياسية  األطر 
املنارة، إضافة إلى تواجد أبناء حركة فتح الرافضني لهذه 

الزيارة.
املقاطعة،  نحو  املسيرة  توجه  خالل  أنه  أغصان  وتوضح 
من  ملنعها  العامة  املباحث  و  الشرطة  من  أفراد  هاجمها 
على  والشتم  بالضرب  األمنية  األجهزة  واعتدت  التقدم، 
أن  »يفترض  قائلة:  وعلقت  الفتيات.  على  حتى  اجلميع، 
يقوم رجال الشرطة بحماية مسيرتنا«، وتتساءل: »ما الذي 

حصل«؟
طريقهم  مبتابعة  للمتظاهرين  سمح  طويل،  عناء  وبعد 
نحو املقاطعة، لكن الشرطة اعترضت طريقهم مرة أخرى 
املدينة  مركز  إلى  املسيرة  فعادت  احلمراء،  قصر  عند 

للمطالبة باإلفراج عن مشاركني اعتقلتهم الشرطة.
ونفت أغصان أن يكون أي من املتظاهرين قد اعتدى على 
الضميري؛  عدنان  اللواء  به  صرح  ما  وهو  األمن،  رجال 
املتظاهرين  أن بعض  األمنية، غير  األجهزة  باسم  الناطق 
للضرب  تعرضهم  بعد  أنفسهم  عن  للدفاع  اضطروا 

واالعتداء.
أن  الفلسطيني«،  الشباب  لـ»صوت  الضميري  اللواء  وأكد 
حماية  األمن  دور  وأن  مواطن،  لكل  مكفول  التعبير  حق 
حرية التعبير. وأشار الضميري إلى أن املسيرة حصلت على 
الترخيص الالزم، لكنه لم يكن مسموحا لها بالتوجه إلى 
املقاطعة، وقال: »مقر الرئيس هو مكان أمني في كل دول 

العالم، ولم يكن من املعقول السماح بالوصول إليه«.

وأكد الضميري أن الشرطة دافعت عن نفسها، وعن قضية الضرب 
العشوائي الذي نال منه الصحفيون نصيبهم، قال الضميري: »أي 

صحفي مت االعتداء عليه ميكنه أن يتوجه للقضاء«.
سهلة،  تكن  لم  احلراك  هذا  تغطية  في  األولى  جتربتي 
إلى  الصحفية  عدستي  أضع  أن  أقوى،  أكون  أن  حاولت 
كانت  بي،  احمليطة  األعني  تلك  إلى  أنظر  أن  جانبي، 
فعلها  ردة  تواري  كانت  بعيدا،  ُمختبئة  وجوه  هناك 
وجوه  كانت  اآلخر،  االجتاه  في  ونظرت  الزيارة.  لتلك 

الوجوه! تلك  محايدة  هي  كم  شيء،  عن  تعبر  ال   صامته 
وبقيت وجوه أخرى تنبض بالصدق، نظرت إلى عيونهم، 
كانت مليئة بدموع احلب لوطنهم، دموع ليس فيها مصلحة 
أو نفع، وبعدها تراجعت وأمسكت عدستي، وتابعت مهمتي 

في رصد الوجوه حولي.
وكم أحسسنا بتحقق جزء من العدالة بعد أن أصدر الرئيس 
محمود عباس قراره مبحاكمة رجال األمن املتورطني في 

االعتداء على املتظاهرين والصحفيني.

انتهاك املكان واإلنسان في أحداث زيارة موفاز
)1(

الشباب يفضلون الهراوات على استقبال موفاز

)2(
انتهاكات حقوق اإلنسان وهراوات القانون
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تقرير نقاء حامد
مراسلة الصحيفة/ رام الله

احلقوق  بكافة  التمتع  حق  إنسان  »لكل 
أي  الواردة في هذا اإلعالن، دون  واحلريات 
متييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو 
رأي  أي  أو  السياسي  الرأي  أو  الدين  أو  اللغة 
أو  االجتماعي  أو  الوطني  األصل  أو  آخر، 
أي  دون  آخر،  وضع  أي  أو  امليالد  أو  الثروة 
تفرقة بني الرجال والنساء« – املادة الثانية 

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
تواجه  التي  الصعوبات  أن  املعروف  من 
وفي  ككل،  العربية  املنطقة  في  النساء 
فالنظام  وتتشعب؛  تتعدد  حتديدا،  الوطن 
مشاركة  على  قيودا  يفرض  االجتماعي 
الفتيات خارج مناطقهن والبيئة التي يشعر 

األهل فيها بأمان على فتياتهن.
ويساهم االحتالل في إيجاد حواجز نفسية 
في  املشاركة  من  بناتهم  متنع  األهل،  لدى 
بهدف  التنقل  حتى  أو  مشاريع،  أو  ورشات 

التعليم.
شرق  شمال  مخماس؛  قريتي  فتيات  ولكن 
القدس، وبيت سوريك؛ شمال غرب القدس، 
ليشاركن  الصعب  الطريق  يسلكن  أن  قررن 
حق  وهو  حقوقهن،  من  حق  إحقاق  في 
»شباب  مشروع  مع  التفاعل  عبر  املشاركة، 
تنفذه  الذي  اإلنسان«،  حقوق  أجل  من 
دور  وتفعيل  لإلعالم  الفلسطينية  الهيئة 
الشباب »بياالرا«، بتمويل من مركز تطوير 
املؤسسات األهلية NDC، ليصبحن فاعالت 
ومشاركات في دمج غيرهن وتفعيل املزيد 

من الفتيات.

في مخماس.. ميددن اليد للمجتمع
املشروع  ميسر  علي؛  أبو  محمد  يوضح 
االجتماعية  القرية  أجواء  أن  القرية،  في 
في  بسيطة  املشاركة  تكون  أن  فرضت  قد 
ومؤثرة،  قوية  اآلن  باتت  لكنها  البداية، 

أن  الفتيات  من  مجموعة  أصرت  أن  بعد 
يكن جزءا من املشروع. ويعتبر أن مشاركة 
بسبب  البداية  في  بسيطة  كانت  اإلناث 
تتمثل  والتي  الناس،  عند  السائدة  الفكرة 
في  تتدخل  أن  يجوز  ال  الصبية  »أن  في 
االلتزام  الفتاة  على  وأن  العامة«،  الشؤون 
بالقضايا التي تهم املنزل واألسرة بالدرجة 
القضايا  ميدان  في  االنخراط  دون  األولى، 

العامة.
ما  عقبات  هنالك  أن  علي  أبو  ويؤكد 
تزال في طريق الفتيات، ويقول: »لكنهن 
أنهن أقوى من أي شيء، وأن هؤالء  أثبنت 
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بني 20 
هو  أعينهن  أمام  هدفا  وضعن  عاما،  و25 
والعدالة، وتعميم حقوق  املساواة  حتقيق 

اإلنسان«.

»أمل« تزهر آماال
في  تشارك  التي  مخماس؛  من  أمل  وتعتبر 
املشروع، أنه فتح لها آفاقا جديدة »كإنسانة 
استطاعت أن تتمرد بطريقتها اخلاصة على 
البنت  أن  التي تفترض  القيود االجتماعية 
أقل شئنا، وال متلك أي قدرات، وليس بيدها 
عبر  قلت  »لقد  وتتابع:  تقول.  كما  حيلة« 
مشاركتي في مشروع شباب من أجل حقوق 
اإلنسان: ال... إني قادرة على فعل كل شيء«!
سلسلة  من  حلقة  هو  املشروع  أن  وتوضح 
القرية، تتضمن  بدأت بها مع زميالتها في 
إنشاء »نادي اخلريجني«، الذي واجه العديد 
هم  كان  حيث  االجتماعية،  الصعوبات  من 
بالبنات  الشباب  »اختالط  هو  األكبر  الناس 
في النادي« كما تشير أمل. وتؤكد أن إجنازات 
شباب  مشروع  في  اإلجناز  وبدايات  النادي، 

األلسن،  أسكتت  اإلنسان،  حقوق  أجل  من 
واإلميان  اإلجناز  إلى  اهتمامهم  وحولت 

بقدرات الفتيات.
لهن  بداية  سيكون  املشروع  هذا  أن  وتؤكد 
والعمل  احلقوق  في  املساواة  أفكار  لتعزيز 
املشترك، وتقول: »لن ينتهي مشوار املشروع 
بانتهائه، بل سنعمل على استمراره وتعزيزه 

ونشر أفكاره بني كل فئات القرية«.

املجلس القروي يتحرك
ويشكر سمير كنعان؛ رئيس املجلس القروي، 
كافة اجلهود املبذولة في املشروع، ويعتبر أن 
قريته حتتاج دائما لتعزيز حقوق اإلنسان، 
بسبب بعدها عن املدينة. ويبني أن املجلس 
والنساء،  الفتيات  دور  تفعيل  على  يساعد 
مجتمعهن،  في  خاصة  مكانة  لهن  لتكون 

التجهيزات  كاملة  غرفة  بتوفير  قام  حيث 
ويطالب  الفتيات.  رعاية شؤون  تعمل على 

بإنشاء جمعية نسوية.

وفي بيت سوريك
الصغيرة، انطلق املشروع  القرية  في تلك 
انتهاكات  الشباب في مراقبة  لتعزيز دور 
جادين  منظرين  وإيجاد  اإلنسان،  حقوق 
الشعب  يحتاج  التي  احلقوقية  املنابر  في 
واخلروج  القدس،  قرى  وخاصة  إليها، 
مبشاريع تعبر عن حقوق اإلنسان املنتهكة، 
كما هو حق اللعب مثال في بيت سوريك.

أعطونا حقنا وإال
بيت  في  املشروع  منسقة  مشعل؛  سناء  تبرز 
امللحوظ في طريقة تصرف  التغيير  سوريك 
وتقول:  العام،  الشأن  مع  وتعاملهن  الفتيات 
مطالبتهن  في  جرأة  أكثر  أصبحن  »لقد 
بحقوقهن، وانطلقن للبحث عن مناطق يعملن 
تواجههن  التي  الظروف  كل  ويتحدين  فيها، 
العمل  على  قادرات  أنهن  ليثبنت  القرية؛  في 

واإلجناز، والتدخل في الشأن العام«.
أصبحن  أنهن  إحساس  لدي  »تولد  وتضيف: 
القرارات  اتخاذ  على  وقدرة  وعيا  أكثر 
في  أي  الشخصي؛  الصعيدين  على  الهامة، 
يتعلق  ما  أي  العام؛  الصعيد  وعلى  البيت، 

بالقرية ومشروعاتها«.
وتؤكد أن الفتيات ميتلكن عزمية كالصخر، 
القرار  صناع  من  حتديات  يواجهن  حيث 
املشروع، وحاولوا  »استنكروا  الذين  الذكور، 
املشروع  شباب  لكن  إجنازاته«.  تعطيل 
وفتياته ضغطوا إلمتامه وكان لهم ما أرادوا.

ضمن مشروع »شباب من أجل حقوق اإلنسان«
فتيات مخماس وبيت سوريك يتحدين الراهن ويصنعن الغد

إلى  كيلومترا   15 مخماس  قرية  تبعد 
القدس،  مدينة  من  الشرقي  الشمال 
منهم   %40 حوالي 2500 نسمة،  ويسكنها 
اكثر  التعليم  وتبلغ  نسبة  املهجر.  بالد  في 
على  احلاصلني  نسبة  تبلغ  من 75% كما 
شهادات جامعية عليا 2.5%، أما نسبة الذكور 
إلى اإلناث فتبلغ 60% من اإلناث، و40% ذكور؛ 

بسبب كثرة عدد الشباب املغتربني.

شمال  كيلومترا   12 سوريك  بيت  تبعد 
غرب القدس، ويبلغ عدد سكانها حوالي 

4000 نسمة.

صبابا خالل املشروع                                                            تصوير: محمد أبو شوشة

صبابا خالل املشروع                                                            تصوير: ثائر الشريف
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سامية صالح الدين
مراسلة الصحيفة/ القدس

تعتبر الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان 
مبوجب  أنشئت  دستورية،  مؤسسة  املظالم«، 
صادر   ،59 الرقم  يحمل  رئاسي  مرسوم 
بتاريخ  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  عن 
في  الكاملة  بالعضوية  وتتمتع   ،1993/9/30
الوطنية  للهيئات  الدولية  التنسيقية  اللجنة 
حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة. والفرق 
املدني  املجتمع  مؤسسات  باقي  وبني  بينها 
قامت  أنها  هو  اإلنساني،  املجال  في  العاملة 
وزارة  من  بترخيص  وليس  القانون  مبوجب 

الداخلية، وهذا مصدر قوتها.
وتعمل الهيئة على مراقبة أداء السلطة الوطنية 
جتاه مواطنيها، ومدى التزامها مبعايير حقوق 
واألنظمة،  والتشريعات  القوانني  في  اإلنسان 
وفي مختلف الدوائر، سواء األجهزة املدنية أم 
األمنية.  األجهزة  أم  املدني،  املجتمع  مؤسسات 
العالقات  مدير  صواحلة؛  مجيد  ويوضح 
الهيئة  أن وظيفة  الهيئة،  العامة واإلعالم في 
التزامها بحقوق  أن تسائل احلكومة عن مدى 
تنتهك  مواطن  ألي  »ميكن  ويقول:  اإلنسان، 
أن  شرط  للهيئة،  بشكوى  يتقدم  أن  حقوقه 
يكون االنتهاك واقعا عليه من أي من مؤسسات 
اجلهات  الهيئة  تخاطب  ثم  للسلطة«.  تابعة 
غالبية  أن  ويبني  االنتهاك.  لوقف  الرسمية 
االنتهاكات تتعلق بقضايا االعتقال على خلفية 

سياسية، والفصل التعسفي. 
في  اإلنسان  وضع حقوق  أن  ويعتبر صواحلة 
متابعة  بسبب  كبير،  حتسن  في  فلسطني 

حيث  ووعيهم؛  املواطنني،  لشكاوى  الهيئة 
احلقوقية  املؤسسات  يرتاد  املواطن  »أصبح 
لتقدمي شكاوى بسبب انتهاكات حلقوقه في أي 
مؤسسة حكومية، دون خوف من املسؤولني«. 
ويقول: »إن دل هذا على شيء فإنه يشير إلى 
لدى  اخلوف  وعدم  الدميقراطية  أجواء  شيوع 

املواطن«.
املسؤولني  األخر فيرجع الستجابة  السبب  أما 
في الضفة الغربية لشكاوى املواطنني، خاصة 
واالعتقال  اجلسدية،  االعتداءات  قضايا  في 
إلى  إضافة  سياسية،  خلفية  على  التعسفي 
التوقيف  مراكز  داخل  التعذيب  حاالت 
التي طرأ عليها تراجع كبير، كما  واالعتقال، 

يوضح صواحلة.

في الضفة أفضل من غزة
الضفة  في  للهيئة  يسمح  أنه  صواحلة  ويبني 
واالحتجاز  التوقيف  مراكز  تزور  أن  الغربية 
أكانوا  سواء  املعتقلني،  ظروف  على  لتطلع 
وتسجيل  جنائية،  أم  سياسية  ألسباب 
شكاواهم، والتعرف على ما ينقصهم، وتستمع 
غزة  قطاع  في  أما  قضاياهم.  وتتابع  إليهم، 
فقد مت منع الهيئة من الزيارات املشابهة، مما 

يعيق عملها هناك.
مختلف  في  فروع  عدة  للهيئة  أن  ويوضح 
عمل  طواقم  تضم  الوطن،  محافظات 
إلى  الوصول  هدفهم  ميدانيني،  وباحثني 
شكواه.  تنتهك حقوقه، وحمل  مواطن  كل 
ويقول: »على املواطن أن يقدم أوراقا ثبوتية 
من«.  وضد  شكواه،  هي  وما  به،  تعرف 
أحيانا  حتتاج  الهيئة  فإن  صواحلة  وحسب 

الشكوى؛  طبيعة  حسب  أخرى  وثائق  إلى 
بطريقة  عملها  لتباشر  الطبية،  كالتقارير 
عن  املباشر  للمسؤول  وتتوجه  قانونية، 

االنتهاك وتخاطبه.
على  املعتقلني  ضد  التعذيب  قضايا  وفي 
إلى مجلس  الهيئة  تتوجه  سياسية،  خلفية 
محمود  الرئيس  أن  إلى  ويشير  الوزراء، 
عباس، قد أصدر بالفعل تعليماته لألجهزة 
املعتقالت،  داخل  التعذيب  بوقف  األمنية 
ولكنه يقول: »هذا ال يعني انعدام التعذيب 
داخل السجون، ولكن لم ترد لنا شكاوى بهذا 

اخلصوص«.

قصص جناح
من خمسمائة  أكثر  قضية  الهيئة  تبنت  وقد 
خلفية  على  عملهم  من  فصلهم  مت  معلم 
صواحلة:  يقول  حيث  السياسي،  انتمائهم 
»ترافعنا عنهم أمام احملكمة؛ ألن هدفنا هو أن 
املواطن، وأن ينال حقه، ونضمن  يصل صوت 
وتأمل  اإلنسان«.  حقوق  متطلبات  صيانة 
الهيئة من القضاء أن ينصف املعلمني ليعودوا 

إلى عملهم في أقرب وقت ممكن.
حيث  من  االحتالل،  انتهاكات  الهيئة  وتتابع 
يقول  حيث  السلطة،  أداء  على  تأثيرها  مدى 
صواحلة: »ال ترصد الهيئة انتهاكات االحتالل 

كبقية املؤسسات املختصة بحقوق اإلنسان«.

جلنة التحقيق واحللقة املفقودة
بطلب  قد شكلت جلنة حتقيق  الهيئة  وكانت 
على  األمن  أجهزة  اعتداء  قضية  في  الرئاسة 
رام  في  خرجت  التي  املظاهرة  في  املشاركني 

موفاز  زيارة  ضد   ،2012/6/30 بتاريخ  الله 
أصدرت  وقد  التالي.  اليوم  وفي  للمقاطعة، 
 ،2012/7/25 املوافق  األربعاء  يوم  تقريرها 
من  األفراد  جميع  إحالة  توصياتها  وتضمنت 
اجلنائية،  واملباحث  الشرطة  جهاز  منتسبي 
الذين ظهروا بالزي املدني، وثبتت مشاركتهم 
غير  واإليذاء  الضرب  عمليات  في  بالفعل 
وإيقاع  املختصة،  القضائية  اجلهات  إلى  املبرر، 
بتلك  تورطه  يثبت  فيمن  املناسبة  العقوبات 

األعمال املخالفة للقانون.
التنفيذي  تقريرها  في  اللجنة  أوصت  كما 
للرئيس محمود عباس، مبساءلة  الذي سلمته 
شرطة  وقائد  الله،  رام  محافظة  شرطة  قائد 
املباحث اجلنائية، عن  الله، ومدير  مركز رام 
والتعرض  املسيرتني،  مع  التعامل  في  فشلهم 
تواجدوا  الذين  والصحفيني  للمتظاهرين 

لتغطية األحداث باملنع واإليذاء.
وقد أشار التقرير إلى أن هناك حلقة مفقودة 
األوامر،  بإعطاء  اخلاص  الهرمي  التسلسل  في 
وهو ما جعل اللجنة تقول إنه لم يكن واضحا 
لها إذا كان قرار منع املتظاهرين وضربهم قد 
شرطة  مدير  من  امليداني  املستوى  على  مت 
للموقف،  اخلاص  تقديره  على  وبناء  الله،  رام 
مما  القرار،  صنع  في  أعلى  مستويات  من  أم 
جعل بعض املراقبني يعتبر أن هذه سلبية في 
التقرير، على اعتبار أن هذه اجلهات األعلى لن 

تتعرض للمساءلة.

املعيقات
هذه املعيقات هي ذاتها التي تواجه أي مواطن، 
من  املعيقات  »تأتي  صواحلة:  يقول  حيث 

املواطنون،  بها  يتقدم  التي  الشكاوى  دوافع 
املماطلة  أو  احملاكم،  قرارات  تنفيذ  عدم  مثل 
في تنفيذها«. وفي هذا الصدد يتناول قضايا 
لدى  موقوفني  يزالون  ما  ملواطنني  كثيرة 
عنه،  باإلفراج  قرار  صدور  رغم  أمني،  جهاز 
معيقات  إلى  تضاف  مشكلة،  هذه  أن  ويعتبر 
امللفات  وتكدس  والتعبير،  الرأي  حرية 
قضايا  في  النظر  وعدم  احملاكم،  رفوف  على 
املواطنني، وعدم التواصل بني الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
قطاعات  جميع  تستهدف  الهيئة  أن  ويوضح 
املطالبة  الشعب لتعريفهم بحقوقهم، وكيفية 
أي  الشكاوى ضد  تقدمي  على  وتشجيعهم  بها، 
انتهاك لها، حيث تعمل على برامج تستهدف 
القانون؛  بإنفاذ  واملكلفني  اجلامعات،  طلبة 
الطرق  وتعليمهم  والضباط،  األمن  رجال  من 
خالل  اتباعها  الواجب  السليمة  القانونية 
واالحتجاز.  والتوقيف  القبض  عمليات 
املناطق  املهمشات في  النساء  الهيئة  وتستهدف 

الريفية النائية، والقضاة اجلدد.

جندي  إطالق  يصور  الذي  املشهد  ذلك  من 
اعتقاله  بعد  أعزل  شاب  على  النار  احتاللي 
جنود  اعتداء  إلى  عينيه،  وإغماء  وتكبيله 
االحتالل وضباطه على الفتية واألطفال في 
اخلليل، مشاهد نقلتها عني الكاميرا، وبثتها 
لتفضح  اإلسرائيلية،  »بتسيلم«  مؤسسة 
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها سلطات 

االحتالل.
اإلسرائيلي  املعلومات  »مركز  أنشئ  وقد 
 – احملتلة  األراضي  في  اإلنسان  حلقوق 
األولى،  االنتفاضة  خالل   ،1989 عام  بتسيلم« 
على يد مجموعه من املثقفني واألكادمييني 
الكنيست،  في  إسرائيليني  يساريني  وأعضاء 
الهائل  االنتهاكات  حجم  أدركوا  وصحفيني 
فقرروا  احملتلة،  األراضي  في  اإلنسان  حلقوق 
ذلك  منذ  يركز  الذي  املركز،  هذا  تشكيل 
اإلسرائيلية  االنتهاكات  رصد  على  احلني 
حلقوق اإلنسان في األراضي احملتلة، وتوثيقها 
عبر فريق بحث ميداني، حيث يقول كرمي 

بتسيلم:  في  امليداني  البحث  مدير  جبران؛ 
فيها  تناولنا  التي  التقارير  عشرات  »أصدرنا 
قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي متارسها 
في  الفلسطينيني  ضد  اإلسرائيلية  السلطات 

األراضي احملتلة«.

من قصص النجاح
بالقلم  اإلنسان  حقوق  قضايا  تقاس  وال 
واملسطرة، ولوال مؤسسات حقوقيه كبتسيلم، 
ملا كان هنالك من يساهم في فضح االنتهاكات 
قضيه  أن  جبران  يوضح  حيث  منها،  واحلد 
التعذيب الذي متارسه سلطات االحتالل على 
األمن،  أجهزة  خاصة  السنني،  عشرات  مدى 
اعتقالهم،  يتم  الذين  الفلسطينيني  ضد 
املعتقلون  يتعرض  إذ  للمركز،  أولوية  تشكل 
أكثر  »أصدرنا  ويقول:  كبير.  جسدي  لعنف 
وتناولناه  وأدناه،  التعذيب،  ضد  تقرير  من 
من ناحية مخالفته للقانون الدولي اإلنساني، 
التي  واالتفاقيات  الدولية،  املواثيق  وجميع 

متنعه«. ويتابع: »ثم جلأنا إلى محكمة العدل 
اإلنسان،  حقوق  مؤسسات  من  وعدد  العليا 
ومتكنا من استصدار قرار مبنعه من محكمة 
ما  التعذيب  أن  يعترف  ولكنه  العليا«.  العدل 
يزال مستمرا في مراكز التحقيق اإلسرائيلية، 

وبأشكال مختلفة، رغم قرار احملكمة العليا.
ويتحدث جبران عن مشروع الكاميرات الذي 
وأطلق  سنوات،  خمس  قبل  بتسيلم  نفذه 
عليه اسم »الرد بالتصوير«، حيث مت توزيع 
نابلس  حتى  اخلليل  جنوب  من  كاميرا   250
فلسطينيني،  متطوعني  على  واألغوار، 
املستوطنون  ميارسه  الذي  العنف  يصورون 
عنف  أن  »الحظنا  ويقول:  املواطنني.  ضد 
مت  التي  املناطق  في  خف  قد  املستوطنني 
الذي  التوثيق  بسبب  فيها؛  الكاميرات  وضع 
قيام  توثيق  ذلك  ومن  متطوعونا«،  به  قام 
من  مواطن  على  النار  بإطالق  مستوطن 
عصيرة؛ قرب نابلس، ونشر صوره، ويتابع: 
»قبل فترة وثقنا لشرطي من حرس احلدود 
يركل طفال في اخلليل، ومت نشر صورته في 
االحتالل  لفضح جرائم  العالم؛  أنحاء  جميع 

التي تطال الكبار والصغار«.
عمليات  يفضح  تقريرا  بتسيلم  أصدر  كما 
أراضي  من  واسعة  مساحات  ملكية  حتويل 
بتزييف  دولة  أراضي  إلى  الغربية  الضفة 
وتسخير  العثماني،  الطابو  وحتويل  الوثائق، 

هذه األراضي خلدمة املشروع االستيطاني.
ويقول: »نظمنا جولة ألربعني دبلوماسيا في 
األغوار؛  في  بالهدم  املهددة  سوسيا  منطقة 
أجل  من  اإلسرائيلي  اجلانب  على  للضغط 
ترحيل  ملشروع  إضافة  الهدم«.  عملية  وقف 
البدو من منطقة اخلان األحمر؛ قرب القدس، 
خمسني  من  أكثر  بإرسال  املركز  قام  حيث 
دبلوماسيا ليشكلوا قوة ضاغطة على إسرائيل 

لتتراجع عن قرار الترحيل.

العقبات
يتعرض  التي  العقبات  عن  احلديث  وعند 
أعضاء  محاوالت  جبران  يذكر  بتسيلم،  لها 
كنيست ووزراء كليبرمان، إصدار قوانني حتد 
من متويل مؤسسات حقوق اإلنسان، ووقفه، 
ومنع وصوله إليها، ويقول: »رغم ذلك تستمر 

مؤسسات حقوق اإلنسان في عملها«.
متنع  وقوانني  تشريعات  هنالك  أن  ويوضح 
االستيطان  قضية  ومنها  العدالة،  حتقيق 
واالستيالء على األراضي التي تخدم مشروعه، 
مئات  ضد  بشكاوى  »تقدمنا  ويقول: 
واملستوطنون،  االحتالل  جنود  االنتهاكات 
ويتم فتح ملفات حتقيق فيها بشكل متأخر، 

وغالبا ما يتم إغالقها«.
عام  األخير  بتسيلم  تقرير  تناول  وقد 
تنفيذ  عن  جنمت  قتل،  حاالت   309  ،2011
مجموعة من القوانني التي تتيح للمجرمني 
اإلفالت من العقاب، ويقول: »هنا يأتي دورنا 
فرض  أجل  من  للضغط  كمؤسسات حقوقية 
سياسة  وفرض  العقوبات،  وتنفيذ  القانون 

احملاسبة«.
اإلداري،  االعتقال  من  موقف  ولبتسيلم 
على  به  تتعلق  صفحة  على  متابعته  ميكن 
اخلارج،  من  املتضامنني  تدعو  الفيسبوك، 
ومن داخل إسرائيل، إلى إرسال رسائل للجهات 
جتديد  لعدم  تدعوها  اإلسرائيلية  الرسمية 
»نقوم  جبران:  ويقول  اإلداري،  االعتقال 
أسبوعيا باإلعالن عن أسماء معتقلني إداريني 
للضغط  االنتهاء،  اعتقالهم على  قاربت فترة 
إطالق  أجل  من  االحتالل  سلطات  على 
نغمض  أن  لنا  ميكن  »ال  ويتابع:  سراحهم«. 
ألننا  اإلنسان؛  حلقوق  انتهاك  أي  عن  أعيننا 
سياسية،  مؤسسة  ولسنا  حقوقية  مؤسسة 

ويحكمنا القانون الدولي«.
الضحايا  بتسيلم  مركز  نشاط  ويستهدف 

وهم  الرابعة،  جنيف  باتفاقية  احملميني 
حتت  القابعون  الفلسطينيون  املدنيون 
االحتالل، ويفترض بإسرائيل كسلطة محتلة 
مصاحلهم  وترعى  باحلماية،  تزودهم  أن 

حسب القانون الدولي.

هدف بتسيلم 
العام  الرأي  تغيير  محاولة  هو  »هدفنا 
اإلنسان  حقوق  أجندة  وفرض  اإلسرائيلي، 
كما  اإلسرائيلي«،  املجتمع  داخل  واحترامها 
توفير  فهو  الثاني  احملور  أما  جبران.  يقول 
اإلنسان  حقوق  انتهاك  أوضاع  عن  معلومات 
الفلسطيني للعالم، في التقارير التي يصدرها 
مرجعا  بتسيلم  أصبح  حتى  دائما،  املركز 
ومصدرا لكل باحث في مجال حقوق اإلنسان.
من  محاسبة  وآليات  القانون  فرض  ويحاول 
يقول:  ذلك  وفي  اإلنسان،  حقوق  ينتهكون 
»هناك منظمتان قضائيتان تخدمان مصالح 
االحتالل في األراضي احملتلة: القضاء العسكري 
الذي يخضع له املوطن الفلسطيني، والقانون 
املدني الذي يخضع له املستوطنون«، ويتابع: 
بشكل  تكييفها  يتم  القضايا  من  كثير  »في 
للمواطن  والعدالة  احلق  إحقاق  عدم  يضمن 
حتويل  قضايا  في  خاصة  الفلسطيني، 
األراضي واالنتهاكات اجلسدية؛ فهذه القوانني 
االستيطاني،  املشروع  خلدمة  تصميمها  مت 

وليس خلدمة املواطن الفلسطيني«.

موقف ضد االستيطان 
االستيطان،  شرعية  بعدم  بتسيلم  يجزم 
احملتلة،  األراضي  جميع  في  قانونيته  وعدم 
عمال  فيه  ويرى  الشرقية،  القدس  فيها  مبا 
بشكل  بوقفه  ويطالب  للقوانني،  مخالفا 
األراضي  عن  املستوطنني  وبترحيل  كامل، 

احملتلة.

مبرسوم رئاسي... الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان تتابع مشوارها

بتسيلم... مركز إسرائيلي يتابع حقوق اإلنسان الفلسطيني
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مبـــروك أم احلمـــد للـــه علـــى السالمـــة
شرفة حرة

مدفعي  قصف  على  استيقظنا  اليوم 
أريد  للحظات  كنت  احلارة.  في  عشوائي 
أو  قذيفة،  من  السرير  حتت  أختبئ  أن 
رصاصة، ومن شدة األصوات تبادر لذهني 
هذا  يوقف  ولم  تدريب،  معسكر  في  أني 
فأخذت  حارتنا،  نساء  زغاريد  إال  الشعور 
أعود لواقع احلي؛ فاليوم يوم إعالن نتائج 
إال  املفرقعات  هذه  وما  العامة،  الثانوية 
السؤال: ماذا  الفرحة. ويبقى  للتعبير عن 
لله  احلمد  أم  النجاح؟  مبروك  لهم؛  نقول 

على السالمة«؟!
طريقي  في  فصادفت  الله،  رام  إلى  توجهت 
بسبب  أهي  أعلم  ال  سير،  حوادث  ثالثة 
الفرحة، أم لشدة الغضب على نتائج الثانوية. 
إصابات وحاالت إغماء، وال أعلم ما أقول: أهو 

احلمد لله على السالمة. أم مبروك؟!
الناجحني  جلست وزمالئي نتراشق أخبار 
في مدننا، كل كان يتباهى ويفتخر بنتيجة 
فتاة،  وراء  يركض  بشاب  وإذ  مدينته، 
للحظات  بكائها.  من  ويخفف  بها،  وميسك 
كنا نريد أن نباغته اعتقادا منا بأنه تهجم 
عليها، لكن بعد أن عددنا للعشرة، تبني أنها 

فكانت  مبعدلها،  صدمت  توجيهي  طالبة 
تركض لتؤذي نفسها، وكادت تقضي دهسا، 
يهدئ  أن  وحاول  ذلك،  من  أخوها  فمنعها 
من روعها. ولم نعرف ماذا نقول: مبروك! 

أم احلمد لله على السالمة!
وآخر أراد أبوه أن يعاقبه بطريقته، فانهال 
إال  يتركه  ولم  الشارع،  في  ضربا  عليه 
الذين  اإلسرائيلية،  الشرطة  رجال  يد  في 
عواقب  من  عليه  خوفا  األب  احتجزوا 
له:  سنقول  ماذا  ابنه.  بنتيجة  الفرحة 
مبروك؟ أم احلمد لله على سالمة اإلفراج؟!
تطرق  مناسبة  اليوم  أقول،  ما  أعرف  ال 
منا  أحد  وال  املجتمع،  بيوت  معظم  باب 
ولهؤالء  العامة،  الثانوية  في  قريب  بال 
وهنيئا  للناجحني،  مبروك  ألف  نقول 
لهم، واحلمد لله على سالمتهم؛ لتخطيهم 

مرحلة هامة من حياتهم.
أن  فرحتك مبا ميكن  تعبر عن  ملاذا  ولكن 

يضر غيرك؟
وأبن  جارك  تصيب  ملفرقعات  داعي  ال 
قيام  جراء  إصابات  عدة  غزة  في  جارك؛ 
جناحه،  اجلميع  يتذكر  أن  أراد  طالب 

بإرسال خمسة للمستشفى مصابني بجراح 
اخلليل  في  وآخر  وخفيف.  متوسط  بني 
اعتقل والده ألن أوالده عبروا عن فرحتهم 
ولسنا  اآلخرين.  حياة  هددت  بطريقة 
بعيدين عن حفلة ترمسعيا التي اختتمت 
وأشباه  أجسام  بني  املستشفى  في  بسهرة 

أجسام.
نحن شعب نحتفل بطرق عنيفة؛ إن طهرنا 
الولد »بنطخ«، وحني ميشي الولد »بنطخ«، 
ولدت  إن  »بنطخ«.  عقيقة  له  ذبحنا  وإن 
وإذا  بنطخ«،  العيد«  في  »بنطخ«،  املرأة 
خرج مريضنا من املستشفى »بنطخ«، حتى 
للحج  املستشفى »بنطخ«. ملن راح  إن دخل 
»بنطخ«،  نتزوج  وحني  »بنطخ«،  رجع  أو 
جنحنا  وإذا  نطلق،  عندما  »بنطخ«  وحتى 

»بنطخ«، أو رسبنا »بنطخ«.
القصف  الله على سالمتنا من  فعال احلمد 
العشوائي في مناسباتنا التعيسة، والسعيدة، 

والسعيدة جدا!
اليوم سمعت أصوات سيارات اإلسعاف أكثر 
إصابات  كلها حتمل  كانت  من مفرقعاتكم، 
بسبب  إما  النجاح؛  احتفاالت  وقعت خالل 

املفرقعات، أو بحوادث السير املبتهجة.
ملاذا نحول أفراحنا إلى مآس؟

ولكن  الفرحة،  من  أحد مينعك  ال  أخي  يا 
أن  ذنبي  ما  علي،  تتعد  وال  حدودك  الزم 
وال  ناقة  لي  وليس  مفرقعاتك،  تصيبني 
بعير في فرحك، فأنا مجرد عابر طريق؟

ملثل  باملشافي  الطوارئ  حالة  تعلن  ملاذا 
اإلسعاف،  سيارات  وتنطلق  اليوم؟  هذا 
حتتفل  أنها  يعتقد  للحظات  يسمعها   من 

بالنجاح ذهابا وإيابا على الطرقات؟
كم جميل أن نتبادل الفرحة وطعم النجاح 

دون أن أذوق شرا أو أزور مشفى!
أال تكفي درجات حرارة السماء التي تنافس 
الطقس  »شد  لو  مبعنى  األوائل،  العشرة 
لدخول  يؤهله  معدل  على  حلصل  حيله« 

كلية الطب أو الهندسة؟
حرارة،  مفرقعاتكم  تشعلون  أيضا  أنتم 
أن  نذرمت  هل  أعلم؛  ال  بها،  وتتنافسون 
يطلق الواحد منكم صورايخ بعدد عالماته 

في الثانوية العامة!
أحدهم  ألهنئ  أذهب  أن  اليوم  فكرت  لقد 
باب  طرقت  خروجي  وبعد  بنجاحه، 

القصف!  من  بالسالمة  ألهنئهم  جيرانه 
صدري،  على  وواق  قبعة  مع  وسأذهب 
وسأكون في حالة تأهب، مع تواجد سيارة  
طالب...  فيه  جنح  حي  كل  في  إسعاف 

احتياطا.
واحلمد  للناجحني،  مبروك  أخيرة  مرة 
النار  إطالق  من  سلم  من  سالمة  على  لله 
وعابري  جيران  من  النارية،  واأللعاب 
طريق. وليلته طويلة من جنح في حارته 
ضغط  يرفع  »الناجح  أنغام  على  شخص، 
من  األول  الفصل  قسط  بتفجير  أبوه«، 
شركات  في  بكم  وسهال  وأهال  اجلامعة. 

استثمار التعليم اجلامعي.

عالء الدين احلاليقة

أسعد أبو طامع
مراسل الصحيفة/ جنني

اخللفاء  ثاني  اخلطاب؛  بن  عمر  الفاروق 
الراشدين، وثاني أقوى شخصية في التاريخ 
اإلسالمي، ونسيب الرسول في ابنته حفصة، 
في  الرسول  أحاديث  من  عنه  ورد  ما  وكل 
اجلدل  أشعلت  أمور  هي  شأنه،  ورفع  مدحه 
وتركته  عمر«،  »الفاروق  مسلسل  حول 
جتسيد  حول  انقسام  شكل  على  محتدما 
الفاروق ومن  الصحابة، ويذكر سيرة  بعض 
حوله من الصحابة، وأثرهم في رفع اإلسالم، 
عصره،  في  اإلسالمية  الدولة  وامتداد 

والتنظيم اإلداري الذي أقامه داخل الدولة.
وكتبه  علي،  حامت  إخراج  من  املسلسل 
بتحقيق تاريخي الكاتب الفلسطيني د. وليد 
هم:  العلماء،  من  مجموعة  وحققته  سيف، 
العالمة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور 
سلمان بن فهد العودة، والدكتور علي محمد 
العمري،  ضياء  أكرم  والدكتور  الصالبي، 
والدكتور  الطريري،  الوهاب  عبد  والشيخ 
وأمام  رمضان.  في  ليعرض  العتيبي؛  سعد 
موقفني  املشاهدون  اتخذ  االنقسام،  هذا 
وهناك  املؤيدون،  فهناك  متناقضني، 
يستند  ما  الفريقني  من  ولكل  املعارضون، 

عليه.
ترى  الناس،  من  كثير  ويتبعهم  املؤيدون، 
يوضح  الذي  املسلسل،  عرض  في  مشكلة  أال 
قد  املنتجني  وأن  خاصة  اإلسالم.  صورة 
اتفقوا مع قنوات إندونيسية وماليزية، ومع 
شبكة ATV التلفزيونية التركية لترجمته 

وعرضه خارج نطاق الوطن العربي.
وكان القرضاوي؛ رئيس االحتاد العاملي لعلماء 
متثيل  بجواز  نادوا  من  أوائل  من  املسلمني، 
الصحابة بضوابط شرعية، واستثنى متثيل 
األنبياء وأمهات املؤمنني، واخللفاء الراشدين، 
باجلنة،  املبشرين  العشرة  من  فقط  وثالثة 
وطلحة  اجلراح،  بن  عامر  عبيدة  أبو  هم 
لهم  ملا  العوام؛  بن  والزبير  الله،  عبيد  بن 
واملسلمني.  الصحابة  من منزلة خاصة بني 
باجلنة  املبشرين  الثالثة  متثيل  وأجاز 
بن  وعبدالرحمن  زيد،  بن  سعيد  اآلخرين: 

عوف، وسعد بن أبي وقاص، وباقي الصحابة 
باجلواز  فتواه  القرضاوي  وعلل  الكرام. 
املعاصر  الفقه  عليه  استقر  ما  »إن  بقوله: 
متثيل  يحرموا  لم  أنهم  طويلة،  مدة  منذ 
جميع الصحابة، وإمنا حرموا متثيل اخللفاء 
الراشدين، والعشرة املبشرين باجلنة، وأمهات 

املؤمنني«.
وفي لقاء مع صحيفة احلياة اللندنية، اعتبر 
وأهميته  املسلسل  قوة  أن  علي  املخرج حامت 
تكمن في أنه يأتي في ظل »أن مشروعية أي 
عمل تاريخي تكمن في مدى مواكبة أفكاره 
للعصر، وقدرتها على طرح أسئلة، أو اإلجابة 
عن أسئلة معاصرة. ومن هنا يستمد العمل 
التاريخي مشروعيته؛ وليست مهمة األعمال 
غرار  على  التاريخ  رواية  إعادة  التاريخية 
الفني  للعمل  بل  فحسب،  التاريخية  الكتب 
هامة  الطروح  تكون  أن  منها  أخرى،  أهداف 
للمشاهد في هذا العصر«. وأضاف: »ال ننسى 
أن فترة خالفة عمر هي فترة تشكل الدولة 
اإلسالمية؛ مبعنى انتقال اإلسالم من مرحلة 
الدعوة إلى مرحلة بناء الدولة، مبا تتطّلبه 

من مؤسسات«.
املعارضني  الغالب تأتي من  لكن اإلجابة في 
الزاوية  من  ينظرون  املؤيدين  إن  بالقول 
صناعة  في  البحتة  والتلفزيونية  الفنية 
النظرة  مراعاة  دون  واألفالم،  املسلسالت 
التاريخية، وقوة الشخصية، وأثرها الديني. 

كما إن مجمع التشريع في األزهر، لم يحرمو 
يدركها  بضوابط،  وأقره  الصحابة،  متثيل 
الشخصيات  أهم  من  وهما  واملؤلف،  املخرج 
العربية في إنتاج املسلسالت عن الشخصيات 
جتربة  وجمعتهما  والتاريخية،  اإلسالمية 
قوية مسلسالت »صقر قريش«؛ الذي تناول 
سيرة عبد الرحمن الداخل، و«ربيع قرطبة« 
الذي تناول حياة شخصية إسالمية لم تأخذ 
املنصور؛  احلاجب  وهو  التاريخ،  في  حقها 
بعضهم  ورغم شكوى  عامر.  أبي  بن  محمد 
من وجود مغالطات تاريخية في املسلسل، إال 
واملخرج، حيث  الكاتب  اللوم ال يقع على  أن 
قبل  تدقيقه  تاريخيون  محققون  رفض 
تصويره وعرضه، وانطلقت ألسنتهم بنقده 

بعد بثه.

الدول  من  املؤامرة  نظرية  إلى  وننتقل 
يتهمون  الذين  والدراميني  اخلليجية، 
وأن حمالت  والضالل، خاصة  بالفسق  دائما 
املقاطعة بدأت من السعودية. فيرد املؤيدون: 
ملاذا يتحدثون عن هذه املؤامرة الكبيرة على 
رضي  عمر  ذات  وعلى  واملسلمني،  اإلسالم 
وليد  هو  إن صاحبها  يقولون  وال  عنه،  الله 
امللقب بـ«البراهم«، وهو مقرب  إبراهيم،  آل 
من العائلة السعودية، واألخ الشقيق لألميرة 
آل  العزيز  عبد  بن  إبراهيم  بنت  اجلوهرة 
فهد  الراحل  السعودي  امللك  زوجة  براهيم؛ 

بن عبد العزيز.
القدح  من  الكثير   »mbc« شبكة  نالت  كما 
والذم بسبب املسلسل الذي يشارك في إنتاجه 
املشكلة  لكن  لإلعالم.  القطرية  املؤسسة 
املجموعة  أنها  يتناسون  املنتقدين  أن  األكبر 
األكبر من حيث املشاهدة التلفزيونية عربيا 
مبا تبثه من األفالم واملسلسالت التي تعرض 

على قنواتها.
هذه  أن  املعارضني  بعض  يرى  وقد 
الشرعي  التحقيق  مع  وحتى  املسلسالت، 
في  تشويهها  والتاريخي، سيعكس صورة مت 
تعرض  التي  اإليرانية،  واألفالم  املسلسالت 
يوجه  اإليراني  اإلعالم  وأن  الصحابة،  صور 
والعربي  اإليراني  للمجتمع  الرسالة  ذات 
في  السنة  أهل  ملذهب  يسيء  مما  والغربي، 
العاملي،  والتشكيك  األمة،  كبار  اعتمادية 

وصنع الضغينة جتاههم.
عدد  تهرب  يالحظ  الذي  الوقت  وفي 
في  اإلسالمية  البحوث  مجمع  قيادات  من 
في  العربية  قناة  أوردت  األزهر،  جامعة 
الدكتور  أن   ،2012/7/8 بتاريخ  لها  خبر 
وأستاذ  الهيئة،  عضو  عثمان؛  رأفت  محمد 
مجمع  وعضو  األزهر،  بجامعة  الشريعة 
أن  لـ«العربية نت«  أكد  اإلسالمية،   البحوث 
»املسلسل لم يعرض على املجمع لنقول فيه 
بقرارات  متمسكني  زلنا  ما  ولكننا  الرأي، 
األنبياء  جتسيد  جواز  عدم  حول  سابقة 
النبوة  بيت  وآل  باجلنة  املبشرين  والعشرة 
عمر«  »الفاروق  مسلسل  كان  فإذا  ومتثيلهم، 
يجسد بشكل واضح أي شخصية منها؛ فنحن 

نرفض ذلك«.

أن  جند   ،2010/12/15 تاريخ  إلى  وبالرجوع 
قناة العربية قد أوردت موضوعا تذكر فيه 
أن مجموعة »mbc« قد عرضت مع وفد لها 
العودة، على  الدكتور سلمان بن فهد  برفقة 
األزهر،  شيخ  الطيب؛  محمد  أحمد  الدكتور 
»الفاروق  مبسلسل  يبدأ  متكامال  مشروعًا 

عمر«.
شخصيات  متثيل  أن  املعارضون  ويعتبر 
أعظم منا جميعا، على يد أناس هم بعيدون 
حياتهم،  في  الشخصية  هذه  عن  البعد  كل 
الشخصية،  إشكالية هذه  املشاهد في  سيضع 
وتصرفاته  العملي  املمثل  واقع  وتطبيق 
التي  التاريخية  الشخصية  على  بيئته  في 
مثلها، مما قد يشوه الشخصية العظيمة التي 
طاملا عرفها املسلمون باخلير والصالح، وهو 
العربية  اململكة  في  العلماء  كبار  هيئة  رأي 
املبارك،  قيس  الدكتور  باستثناء  السعودية، 
املجمع  وكذلك  بضوابط،  األمر  أباح  الذي 
البحوث  ومجمع  مبكة،  اإلسالمي  الفقهي 
ومجموعة  الشريف،  األزهر  في  اإلسالمية 

من أعضاء اإلحتاد العاملي لعلماء املسلمني.

أسباب الرفض:
تتعدد أسباب رفض املسلسل وعروض الدراما 
مجمل  في  ولكن  الصحابة،  عن  تنتج  التي 
املستقبل  من  اخلوف  هناك  األسباب  هذه 
الذي قد يضر بسمعة الصحابة. ومنها أسباب 
مقام  مع  استوائه  كعدم  باملمثل،  تتعلق 

الصحابي اجلليل الذي ميثل دوره.
ويستند احملرمون إلى اإلجماع؛ إلغالق الباب 
التحرمي  أن  يتفقون  حيث  املؤيدين،  على 
أسباب  وهي  األسباب،  على  باإلجماع  ينتقل 
حتقيق  وميكن  دحضها،  ميكن  محتملة 
املصلحة باختيار ممثل بارع، حسن املظهر، 
سيرته طيبة، ويحظى  بإشراف علمي حتى 

يجسد الصورة في أبهى حلتها.

التحرمي بخصوصية الصحابة
ال يصل أحد إلى مرتبة الصحابة، وال ميكن 
أمر  وهو  متثيلهم،  إلى  الوصول  شخص  ألي 
إذا أردنا فعله فعلينا أن نقارن بني الصحابة 
واآلخرين، وهذا صعب؛ فخصوصية الصحابة 

بسمات  ومتتعوا  الرسول،  زمن  عاشوا  الذين 
ال  العامة،  وحياتهم  شخصياتهم  في  خاصة 
يصلها أحد. واألهم من كل هذا عدم القدرة 
على إثبات الدليل على املصلحة املرجوة من 

العمل.
أن سيرة  الكرمي  الدكتور محمد عبد  ويرى 
الصحابة،  سير  أهم  من  الفاروق  عمر 
دليل  أخص  وجه  على  السياسية  وسيرته 
للحكم الراشد. وتأثير الدراما ال يخفى على 
أحد، فهي درس في مواجهة صنوف الطغيان 
وإشراك  والشورى  العدل  وحتقيق  والظلم 

األمة في القرار.
عمر  جتسيد  على  البكاء  يفيد  ولن 
العدل  في  سيرته  يحارب  من  ونحن 
ونبكي  فنخالف سيرته،  وأفعاله،  بأقواله 
باكيا،  كان  فمن  ومتثيله؛  جتسيده  على 
املسلسالت  بعض  على  يبكي  أن  له  وحق 
وتظهر  الصحيحة،  املرويات  تخالف  التي 
كانوا  التي  الصورة  غير  على  الصحابة 
عليها، فليبك أيضا على ضياع سنن عمر 

في حكمه وعدله.
وتبقى أن هذه االختالفات مشروعة، وجتمع 
على وجود ضوابط لتمثيل الصحابة، تقدم 
ومضمونا  شكال  األصلية  بصورته  الصحابي 

دون تزوير للتاريخ.
على  ستجتمع  األمة  إن  القول  ميكن  وال 
املؤيدون  هنالك  وسيظل  األئمة،  أحد  رأي 
هواه،  على  الفتاوى  يتبع  كل  واملعارضون، 
ولكن األهم أن كل إنسان يستفتي قلبه، ولئن 
سألته عن األسباب فلن يجمعها كما جمعتها 

هذه اجلهة أو تلك.

الفاروق عمر: شخصية وتاريخ ومسلسل ومشاكسات
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إبراهيم شاللدة
مراسل الصحيفة/ اخلليل

هي ممارسة روحانية بدأها الياباني ميكاو 
معلمون  طورها  ثم   ،1922 أوسوي عام 
لغيرهم.  يعلمونها  وأصبحوا  آخرون، 
تسمى  تقنية  وهي  الريكي؛  عن  نتحدث 
تسمى  اإلجنليزية  وفي  بالكف،  الشفاء 
palm healing، وتعتبر من أشكال الطب 
بعض  تصنفها  والتكاملي، وأحيانا  البديل 
الهيئات املهنية الطب الشرقي. وتقوم فكرة 
الشفاء«  »طاقة  نقل  على  بالطاقة  العالج 

عبر الراحتني.
الياباني  للريكي:  رئيسان  فرعان  وهناك 
التقليدي والغربي، ويتفرع منهما ثالثة أشكال 
والثانية،  األولى  بالدرجات  تعرف  متفاوتة، 
األولى  الدرجة  وفي  املعلم،  أو  املاستر  ودرجة 
شفاء  على  قادرا  الريكي  ميارس  من  يصبح 
نفسه واآلخرين. أما في الدرجة الثانية فيكون 
باستخدام  بعد،  اآلخرين عن  على شفاء  قادرا 
قادرا  فيكون  املاستر  أما  املتخصصة.  الرموز 

على تعليم اآلخرين وتكييفهم على الريكي.
على  سريرية منهجية  خلصت جتارب  وقد 
عينات عشوائية سنة 2008 إلى أن »األدلة التي 
ألي  الفعال  العالج  هو  الريكي  أن  إلى  أشارت 
حالة غير كافية، وال تزال أهمية الريكي غير 

مؤكدة«.
جديدا  موضوعا  بالطاقة  العالج  ويعتبر 
أصوال ومميزات  له  أن  في منطقتنا، رغم 
املواد  يستخدم  ال  أنه  أهمها  كثيرة، 
ماجدة  الدكتورة  رواده  ومن  الكيميائية. 
من  بالطاقة،  العالج  أخصائية  البكري؛ 

قرية البعنة قضاء عكا.
لنا  كان  العالج،  هذا  على  أكثر  وللتعرف 

اللقاء التالي معها.

العالج  معنى  لنا  توضحي  أن  لك  هل 
بالطاقة؟

الطب، يبدأ  أنواع  بالطاقة نوع من  العالج 
في  الطاقة  ملسارات  كامل  فحص  بإجراء 
اخللل،  مركز  إلى  الوصول  وعند  اجلسم، 
يتم فحص املستوى الذي سيتم عالجه من 
والغذائي،  اجلسدي،  مستويات:  سبعة  بني 
والعاطفي، والروحي، والسلوكي، والفكري، 
اخللل  يتضح  وعندما  الطاقة.  ومستوى 
أي طرق عالج  ملعرفة  آخر  مجاال  نفحص 
تبدأ  الطرق متشعبة؛  ألن  املشكلة؛  تناسب 
على  تعتمد  وأحيانا  االسترخاء،  بتمارين 
العقل  مع  والتواصل  احملادثة  أو  اخليال 

الباطن.

ما الذي يحدد طريقة العالج؟
املريض  شخصية  طبيعة  ذلك  يحدد 
وجنسه وسنه، ومدى تأزم وضعه النفسي 
واجلسدي والعاطفي، علما أن هذا النوع من 
معاجلني  عبر  الغرب  في  استحدث  العالج 
نفسيني، ولكن تلعب تعاليم الطب الصيني 
التقليدي دورا كبيرا فيها. وال تستخدم في 
هذا النوع من العالج أي مواد كيميائية، بل 
الصحيح  بالغذاء  تتعلق  نصائح  فيه  يقدم 

وممارسة الرياضة.

متى دخل هذا العالج وطننا؟
مبا أنني فلسطينية من الداخل، فقد دخل 
ألول مرة في ثمانينيات القرن املاضي، أما 
من  وأنا  جديد،  فهو  العربي  الوسط  في 
القالئل جدا الذين تعلموه، وقد عملت فيه 
وحدي لسنوات عديدة، لم ألتق خاللها بأي 

فلسطيني تعلم هذا النوع من العالج.

هل ملا نعرفه عن الطب الصيني عالقة 

بالعالج بالطاقة؟
منذ  بالطاقة  الصينيون  عالج  فقد  نعم؛ 
آالف السنني، كما استخدموا األعشاب أيضا.

في  اخللل  معرفة  ميكنك  كيف 
الشخص وموقعه؟

يتم ذلك عن طريق فحص حركة الطاقة، 
ونقوم بذلك في غرفة مبواصفات خاصة، 
املعالج  يد  فقط  ونستخدم  آالت،  أي  دون 
واملريض، حيث يكون في وضعية خاصة، 
مستلقيا.  وأحيانا  واقفا،  أم  جالسا  سواء 
ويتضح  جسمه،  فعل  ردة  أعرف  عندها 
حتى  اجللسات  تطول  وقد  اخللل.  أين  لي 

نتوصل إليه.

النفسي  اخللل  بني  متيزين  كيف 
واجلسدي والعاطفي؟

وعدة  ذلك،  ملعرفة  إمكانيات  عدة  هنالك 
يجيب  املباشر، حيث  التعامل  منها  طرق، 
أمور  عن  ويتحدث  أسئلتي،  عن  املريض 
تضايقه، أكون قد تعرفت عليها سابقا في 
الفحص الذي يشمل أسئلة كثيرة. أنا اسأل 
في  الطاقة  فعل حركة  رد  وأرى  الشخص، 
يكذب  ال  فاجلسم  يده؛  عن طريق  جسمه 

أبدا، وال يزيف احلقيقة.

مستويات  سبعة  هناك  إن  قلت 
اجلسدي  بني  متيزين  كيف  للفحص. 

والغذائي والعاطفي؟
سؤال جميل؛ فلكل مستوى أسئلته اخلاصة. 
تتعلق  أسئلة  نسأل  العاطفي  املستوى  على 
باألحاسيس واملشاعر واملخاوف والصدمات. 
ما  بكل  فيتعلق  الغذائي  املستوى  أما 
يحتاجه اجلسم من تغذية متوازنة تشمل 

ما  وكل  واملعادن،  الفيتامينات  في  توازنا 
يتعلق باحتياجات اجلسم أو سوء التغذية.

الكالم  في  الشخص  تستدرجني  هل 
أم  عاطفية  مشكلته  كانت  إن  لتعرفي 

جسدية أم غذائية؟
املوضوع ال يتعلق بتاتا باالستدراج، وعلى 
إلى  الشخص أن يكون مقتنعا بأنه بحاجة 
تكون هناك  ذلك ال  عالج وتوجيه، ودون 

إمكانية للعالج. 

من  النوع  هذا  على  إقبال  هناك  هل 

العالج رغم حداثته؟
كل بداية صعبة طبعا، لكنني أقدم محاضرات 

في املدارس واملراكز اجلماهيرية لنشره.

كيف تقيسني التحسن لدى الشخص؟
بعد  دائما  أعقد  الفردي،  للعالج  بالنسبة 
كل لقاء جلسة تلخيص، ويكون بيننا دائما 
التغيرات  عن  الشخص  ويتحدث  اتصال، 
طريق  عن  أما  حياته.  في  جرت  التي 
املجموعة فإن األهل يخبرونني عن حتسن 
سلوك ابنهم، وحتسن حتصيله العلمي، وقد 

كان هناك إجنازات واحلمد لله.

العــــالج بالطاقــــة... مــــن الطــــب البديــــل

إعداد: منال زهور
مراسلة الصحيفة/ رام الله

البسمة أفضل عملة متداولة بني الناس لتقريب 
وجهات النظر، وإلجناز املعامالت الدنيوية، كما 
اآلخرين،  قلوب  إلى  سفر  جواز  أفضل  تعتبر 
اإلنسان  حليوية  أساس  عنصر  أنها  إلى  إضافة 

وصحته.

في علم النفس
أحب العرب الضحك التلقائي والعفوي، وعرفوا 
النوادر  بعض  عنهم  فورد  النافعة،  تأثيراته 
والبخالء  جحا،  كنوادر  الطريفة،  القصص  أو 
من كتابات اجلاحظ، وكذلك ما ورد في كتاب 
القاضي  إذ قال  األغاني ألبي الفرج األصفهاني، 
وطرف  األخبار،  مبَلح  »التحدث  عياض: 

احلكايات، تسلية للنفس، وجالء للقلب«.
االعتراف  مت  العشرين،  القرن  مطلع  وفي 
حيزا  يشغل  بات  الذي  الضحك،  نفس  بعلم 
حتى  الفلسفية،  الرسائل  من  به  يستهان  ال 
إلى  أشار  فرويد  سيجموند  النفس  عالم  إن 
فوائده. ويضع علماء النفس اخلطوط األولى 
نتائج  له  يعزون  وال  الضحك،  لفسيولوجية 
إيجابية فحسب، بل يتحدثون عن مميزاته 

وتقنية  عضليا  مترينا  يعتبر  إذ  كذلك؛  العالجية 
عن  يتحدثون  كما  مهما.  نفسيا  ومنشطا  تنفسية 
البسيطة  االكتئاب  نوبات  من  التخلص  في  مفعوله 
الضارة  التوترات  آثار  تخفيف  في  ويساهم  واملخاوف، 

بصورة ملحوظة.

آداب الضحك
الئق  غير  بالقهقهة  واملليء  املبتذل  الضحك  ويعتبر 
ويجب  احلضاري.  لإلنسان  صفة  يعد  وال  اجتماعيا، 
االبتعاد عن الضحكة الصفراء الكئيبة، التي حتمل صفة 

التشفي باآلخرين، أو التعالي عليهم.
وقد ثبت علميا وعمليا أن الضحك مبثابة رياضة لكثير 

من أعضاء اجلسم، خاصة القلب، وعضالت الوجه والبشرة، 
حيث يحتاج الشخص لتحريك أكثر من أربعني عضلة في 
عند  يحرك خمس عضالت  بينما  العبوس،  عند  الوجه 

االبتسام.
السلبي،  والتفكير  احلزن  دميومة  أن  طبيا  ثبت  وقد 
وارتفاع  مرضه،  في  وسبب  القلب،  عضلة  على  عبء 

النبوي  احلديث  فكان  الشرياني،  الدم  ضغط 
حيث  نفسية،  طبية  نصيحة  خير  الشريف 
وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد،  الرسول  أوصى 
فإن  ساعة،  بعد  ساعة  القلوب  »روحوا  فقال: 

القلوب إذا كلت عميت«.

فوائد صحية ونفسية
يحث األطباء على االبتسامة؛ فهي تخفض ضغط 
املناعة  وتزيد  الدموية،  الدورة  وتنشط  الدم، 
اإلبداعية،  والقدرة  والعقلي،  الذهني  والنشاط 
وتصفي الذهن. وتعد االبتسامة من أسباب السعادة 
أصحاب  أن  اإلحصائيات  آخر  أظهر  فقد  والنجاح؛ 
أكثر سعادة من غيرهم، وأن صاحبات  االبتسامة 
من  أكثر  أطفالهن  بتربية  يستمتعن  االبتسامة 
اآلخرين  غضب  االبتسامة  ومتتص  غيرهن. 
وتهدئهم، وتساعدهم على فتح قلوبهم، والتحدث 
أن  للناس  توحي  كما  الشخصية،  أمورهم  عن 
صورة  للمبتسم  وترسم  ومتوازن،  سوي  اإلنسان 

إيجابية لدى الناس.
وقد أثبت بحث علمي أجري في مصر أن التجهم 
والكشرة يؤديان إلى ظهور التجاعيد، خاصة حول 
فعال  سالح  االبتسامة  أن  أثبتت  كما  العينني، 
ضدها، أو على أقل تقدير تؤخر ظهورها؛ الرتخاء 

عضالت الوجه أثناء االبتسام.
على  القدرة  وتقوي  الذهن،  نشاط  من  االبتسامة  وتزيد 
تثبيت الذكريات بتقوية الذاكرة، كما تعمل على توسيع 
الفرد  قدرة  من  وتزيد  الفكري،  والتعمق  االنتباه  ساحة 
القدرات  وتنمي  التفكير،  ودقة  واإلبداع  التخيل  على 

اإلبداعية.

ابتسم... تصبح أكثر صحة وجذبا ملن حولك
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من  مزارع  يتمكن  أن  من  أجمل  هناك  ليس 
الغد  في  إليها  ويعود  أرضه،  في  شتلة  غرس 
ليرعاها، أو حني يقطف ثمارها. ولكن بوجود 
املستوطنات وبوابات يتحكم بها جنود االحتالل، 
تبدأ احلكاية؛ ففي كل صباح يجتمع املزارعون 
بانتظار وصول اجلنود لفتح البوابات؛ ليتمكنوا 
إلى أراضيهم، وليس ألي مزارع أن  من الدخول 
على  عينيه  يفتح  أن  كابوس  من  أقسى  يعاني 

قرار مصادرة أرضه.
بيت  ملدينة  الغربي  اجلانب  في  احلال  هو  هذا 
تقع  حيث  القدس،  ملدينة  والشرقي  حلم، 
مستوطنة »بيتار عليت«، التي أنشئت عام 1989 

على أراضي قريتي حوسان ونحالني.

وهو يروي 
احلاج أبو العبد من مواليد عام 1962، ويظهر في 
صورة وخلفه املستوطنة، وما بينهما أرضه التي 

تقررت مصادرتها.
هذه  إلى  وتكرارا  مرارا  والده،  العبد  أبو  رافق 
تركها  التي  والده  مقوالت  كل  ويتذكر  األرض، 

كأنه  حاضرة  تزال  وال  عقله،  في  بصمة 
احلديث  أثناء  يرتعش  وهو  اآلن،  يسمعها 
عنها، وتبدأ عصاه التي يتكئ عليها باخلبط 
على األرض، إلى درجة قد توجع اإلسفلت لو 

كان حيا!
جلسنا  واللوزيات،  الزيتون  أشجار  وبني 
أنسى  أن  »علي  لنا:  فقال  احلديث،  نتبادل 
أرضي،  هذه  يوما!  أربعني  خالل  أرضي 
شعوري  عن  الكاميرا  أحدث  كيف  أفهم  وال 
جتاهها. وال أفهم كيف أجادل املستوطن حول 
أفهم!  »لست  ويتابع:  بأرضي«.  أحقيته  عدم 
أنبش  أن  يكفي  وهل  يا جماعة!  أرضي  هذه 
لهم فيها فأخرج عظام والدي وجدي ألثبت 
يعرفون...  »لكنهم  ثم يستدرك:  ذلك«؟  لهم 
في  فنحن  الضعيف؛  على  القوي  حكم  إنه 

شريعة الغاب«.
املقررة مصادرتها  العبد  أبي  تبلغ مساحة أرض 
33 دومنا، من أصل 421 دومنا، هي أراضي سكان 
املنطقة، التي استولى عليها قرار الضم واملصادرة، 
ووادي  وحوسان،  نحالني،  قرى  أراضي  وتشمل 
فوكني، ستضم إلى أراض مصادرة مساحتها 3314 
مدينة  االحتالل جلعلها  سلطات  تخطط  دومنا، 
محمد  أبو  أراضي  مصادرة  ورغم  استيطانية. 

البالغة 18 دومنا، إال أنه يقوم بزيارتها بني احلني 
واآلخر، ويلقي عليها السالم، ويطلب أن تسامحه 
ألنه »خانها«؛ وهو يرى كيف احترق أخضرها، 

وسرق ثمرها، وعبرتها مياه املجاري.
ويقول فراجي عبد العزيز سباتني: »ثمن أرضي 
ملساومات  أتعرض  لكنني  دوالر،  مليون  نصف 
لبيعها، وقد وصل املبلغ املعروض علي عام 2007 
على  احلصول  إلى  إضافة  دوالر،  مليون   35 إلى 

اجلنسية األمريكية«.

وفي عام 2011، بدأت سلطات االستيطان ببناء 106 
فلل، ومت تقدمي 642 عطاء للبناء خالل السنة.

سالت أدمع احلاج أبو العبد وهو يقول: »لم، ولن 
أتذوق حالوة أبدا كحالوة ما ورثته عن أبي؛ كل 
صباح أنزل ألرضي، ألتقط الزعتر، وأشرب كوبا 
من الشاي، وأتكئ في الظل على شجرة زيتون... 

وأموت على هذا«.

معلومة عالطاير
في  االستيطانية  والبؤر  املستوطنات  عدد  يبلغ 
املستوطنني  عدد  أما   ،33 حلم  بيت  محافظة 
مساحة  ومجموع  مستوطنا،   82.318 فهو  فيها 
مساحة  مجموع  أما  دومنا،   18.158 املستوطنات 
دومنا،   283 فهي  اإلسرائيلية  العسكرية  القواعد 
جدار  وراء  املعزولة  املناطق  مساحة  وتبلغ 

الفصل العنصري 160.647 دومنا.

تصوير: محمد خميسعــكــازك يــوجـــع اإلسـفلـت


