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على النت

شباب «فايسبوك» يزحفون إلى فلسطين
املوعد  15أيار (مايو) املقبل،
واملكان من أقصى املشرق
إلى أقصى املغرب .تحت
شعار «مسيرة العودة إلى
فلسطني» ،انطلقت دعوات
عربية على املوقع االجتماعي
للتحرك في ذكرى النكبة

MAY 15: THE RETURN TO PALESTINE

محمد محسن
وس � ��ط ال �غ �ل �ي ��ان ال � � ��ذي ت �ش �ه ��ده الدول
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،س �ي �ت �ج��ه ال � �ح� ��راك الشبابي
ال �ع��رب��ي ه ��ذه امل ��رة إل ��ى ف�ل�س�ط�ين .تحت
ش�ع��ار «م�س�ي��رة ال �ع��ودة إل��ى فلسطني»،
انطلقت دعوات على «فايسبوك» للزحف
ن �ح��و ال � �ح� ��دود ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ف ��ي دول
ّ
والتجمع في الساحات الكبرى
الطوق،
في ال��دول العربية واألوروب�ي��ة وأميركا.
وسيتزامن هذا التحرك الذي سيقام في
 15أيار (مايو) املقبل ،مع ذكرى النكبة.
ه� �ك ��ذا أع� �ل ��ن م �س �ت �خ��دم��و «فايسبوك»
ف��ي دول كثيرة مشاركتهم ف��ي التحرك
ال� ��ذي ان�ط�ل�ق��ت االس� �ت� �ع ��دادات امليدانية
وال �ل��وج �س �ت �ي��ة إلن �ج��اح��ه ف ��ي ك ��ل دولة،
عام
وفق اإلمكانات املتاحة .بدأت الفكرة ّ
 2000على ي��د ال�ش��اب سلمان أب��و ستة
وت �ب �ل��ورت م ��ع امل �ح ��ادث ��ات االفتراضية
ع��ام  ،2011فرسا االت�ف��اق على مسيرات
س �ل �م �ي��ة ع �ل ��ى ال� � �ح � ��دود ،ت ��رف ��ع أهدافًا
واض�ح��ة« :ح��ق ع��ودة الفلسطينيني إلى
أرضهم ،وتحرير فلسطني من البحر إلى
ال �ن �ه��ر ،وال ي�ح��ق ألح ��د ال �ت �ف��اوض على
حبة من تراب فلسطني».
ال �ب �ل��دان امل �ش��ارك��ة ،ب�ح�س��ب الصفحات

امل �ن �ت �ش ��رة ع �ل ��ى «ف ��اي� �س� �ب ��وك» عديدة:
فلسطني ،لبنان ،س��وري��ا ،مصر ،األردن،
تونس ،السعودية ،الكويت ،قطر ،الجزائر،
ك�ن��دا ،ال��والي��ات املتحدة ودول أوروبية.
الصفحات االفتراضية متشابهة ،لجهة
عبارات الدعم والحث على املشاركة .لكن
«الوضع امليداني يختلف بني بلد وآخر»
ك �م��ا ي ��ؤك ��د أح � ��د ال �ن��اش �ط�ي�ن البارزين
ف��ي امل�س�ي��رة .على الشبكة العنكبوتية،
ت �ت��وال��ى األخ �ب��ار ع��ن ال�ت�ح�ض�ي��رات .في

حركة ناشطة تشهدها
صفحة «أنا مصري
مع االنتفاضة»

لبنان ،يعد املنظمون بحشد على الحدود
الفلسطينية ،وتحديدًا في منطقة مارون
ال � ��راس .وف �ّ�ي س��وري��ا ،ت�ف�ي��د املعلومات
ال��واردة ب��أن «الوضع سالك حتى اآلن».
وم �ص��ري��ًا ،ت�ن�ش��ط ص�ف�ح��ة «أن ��ا مصري
مع االنتفاضة» في نشر األخبار يوميًا
ع��ن ال �ح ��راك امل �ص��ري إلن �ج��اح املسيرة،
إضافة إلى عرض أفالم عبر «فايسبوك»
و«يوتيوب» لشباب مصريني يتحدثون
عن فلسطني وض��رورة تحريرها .ورغم
ال�ض�غ��وط ال�ت��ي ت�ع��رض��وا ل�ه��ا م��ن األمن
وبعض رجال الدين ،سينطلق املصريون
إل��ى معبر رف��ح للمطالبة ب��أم��ور تتعلق
ب�م�ص��ر ح �ص �رًا ،م �ن �ه��ا :ف�ت��ح م�ع�ب��ر رفح
ن� �ه ��ائ� �ي ��ًا ،ط� � ��رد ال� �س� �ف� �ي ��ر اإلسرائيلي
والسماح بإدخال شاحنات من األغذية
واملساعدات إلى غزة .وتونسيًا «يتوقع
أن تشهد العاصمة زحفًا شبه مليوني.
ال�ت��ون�س�ي��ون ي�ن�ش�ط��ون م�ي��دان�ي��ًا وعلى
جماهيري
اإلنترنت لتأمني أكبر حشد
ّ
م �م �ك��ن» ك �م��ا ي �ق��ول ل �ن��ا أح ��د املنظمني.
أم��ا أردن �ي��ًا ،ف�ل��م يحصل امل�ع�ن� ّ�ي��ون ّعلى
ت��رخ �ي��ص ب �ع ��د ،ل �ك �ن �ه��م ي �ق��ول��ون إنهم
ّ
س �ي �ش��دون رح��ال �ه��م ن �ح��و ال� �ح ��دود مع
ّ
فلسطني .أم ��ا ف��ي دول ال�خ�ل�ي��ج ،فتشير
ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات امل �ك �ت��وب��ة ف� ��ي ّالصفحات
املخصصة في هذه الدول إلى أن الشباب
ي��رون ه��ذه املناسبة فرصة للتعبير عن
اه�ت�م��ام ش�ع��وب الخليج ّ بالقضية األم.
كذلك يؤكد الناشطون أن االستعدادات
ت �ج��ري ع �ل��ى ق� ��دم وس � ��اق ف ��ي فانكوفر
عاصمة
الكندية ون�ي��وي��ورك ،وأك�ث��ر م��ن
ّ
أوروب�ي��ةّ .وفي «إسرائيل» ،يسود ترقب
ّ
مصور يعرضه
حذر .ويعزز ذلك تسجيل
الناشطون على أكثر من صفحة يظهر
حاخامًا إسرائيليًا يعرب عن خوفه من
الزحف نحو ّفلسطني ،مشيرًا بالعبرية
إل��ى «أنني ّحذرتكم دوم��ًا من ه��ذا األمر.
املشنقة تلتف حولنا أكثر فأكثر».
www.returntopalestine.blogspot.com

◄ أصدرت قناة «الجزيرة» تعميمًا إداريًا
ملوظفيها ّب�ع��دم التعامل م��ع غ�س��ان بن
القناة في
جدو ،وبأنه لم يعد مديرًا ملكتب
ّ
بيروت ،في انتظار تعيني خلف له .وأك ّدت
مصادر ّ
مقربة من اإلعالمي املعروف أنه
ع��دل نهائيًا ع��ن ال��زي��ارة التي ك��ان ينوي
القيام بها للدوحة.
◄ انتقد نجدت أن��زور الروائية أحالم
مستغانمي ال�ت��ي استبعدته ع��ن إخراج
ال � �ج� ��زء ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن م �س �ل �س��ل «ذاكرة
الجسد» املقتبس ع��ن روايتها بالعنوان
ّ
ن�ف�س��ه .وأش ��ار امل �خ��رج ال �س��وري إل��ى أن
«إخ��راج��ي ال�ج��زء األول م��ن املسلسل لم
يكن على حساب عمل آخ��ر ،بل أعطيته
من وقتي وجهدي كثيرًا .والدليل النجاح
ال �ج �م��اه �ي��ري ال� ��ذي ح�ق�ق��ه ف ��ي رمضان
ّ
امل� ��اض� ��ي» ،ع �ل �م��ًا ب � ��أن ص��اح �ب��ة «عابر
سرير» أوكلت مهمة إخراج الجزء الثاني
إلى حاتم علي.
◄ حددت إدارة «التحرير» يوم االثنني
امل�ق�ب��ل م��وع �دًا ل�لاف�ت�ت��اح ال��رس�م��ي للقناة
ال�ت��ي ي�ش��رف عليها الصحافي إبراهيم
عيسى .ومن املنتظر أن يشارك في تقديم
ب��رام �ج �ه��ا اإلع�ل�ام� �ي ��ون والصحافيون
م �ح �م ��ود س� �ع ��د ،وب �ل ��ال ف� �ض ��ل ،وعمر
ط��اه��ر ،ودع� ��اء س �ل �ط��ان ،وخ��ال��د كساب،
وعز الدين شكري ومجموعة من شباب
الثورة.
◄ أص� ��در ق��راب��ة م �ئ��ة ف �ن��ان وصحافي
م �ص��ري ب �ي��ان��ًا ت�ض��ام�ن�ي��ًا م ��ع الشعب
ال �س��وري ف��ي إط ��ار م��ا ي�ت�ع��رض ل��ه من
«تنكيل وق�م��ع م��ن ن�ظ��ام ال��رئ�ي��س بشار
األسد» .وناشد البيان الفنانني السوريني
ب��ال��وق��وف إل ��ى ج��ان��ب شعبهم ح�ت��ى «ال
يتعرضوا ل��رد فعل عنيف من الجمهور
املصري الذي لن يقبل استضافة فنانني
انحازوا للديكاتورية والظلم».

