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مسافة الطريق

الجسد الفلسطيني يزداد شبابًا
ال �ق �ض��اء وال� �ق ��در .ك �ي��ف ي �ك��ون ذل ��ك؟
وشو عدا ما بدا؟
أس� �ب ��اب ال �ب �ي��ان غ��ام �ض��ة ،وزاد من
غ �م��وض��ه ورود ع �ب��ارت�ي�ن ل ��م ت�ف�ل��ح
امل� �ن ��اق� �ش ��ات ال�ل�اح� �ق ��ة ف ��ي ت��وض �ي��ح
مغزاهما .العبارة األولى هي «إطفاء
ن � ��ار ال� �ف� �ت� �ن ��ة» ،وال � �ع � �ب� ��ارة ال �ث��ان �ي��ة
«استغالل القضية من طرف ثالث».
م ��ا ي ��دف ��ع إل� ��ى ال� �ت� �س ��اؤل ع ��ن ه��وي��ة
«ال�ط��رف الثالث» ال��ذي يضع مسألة
مطلبية أو اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى معاناة
إن �س��ان �ي��ة ف ��ي إط� � ��ار «ف� �ت� �ن ��ة» ي�ج��ب
«إطفاء نارها».
والالفت أيضًا ،أن��ه بعد بيان الوالد
ك��رت سبحة اع �ت��ذارات م��ن األون ��روا
وأط � �ب� ��ائ � �ه� ��ا ،ف� ��اح� ��ت م �ن �ه ��ا رائ� �ح ��ة
ال �ت �م �ل��ق ،ل ��درج ��ة أن ش �خ �ص��ًا ي�ب��دو
م� ��ن أق� ��رب� ��اء ال �ط �ف��ل ي � ��رد م�م�ت�ع�ض��ًا
بتعليق ل��ه (ع �ل��ى ال�ف��اي�س�ب��وك) «ل��م
ي �ب��ق س � ��وى أن ن �ح �ض��ر ال �ط �ف��ل م��ن
القبر ويتقدم بشديد االع�ت��ذار ممن
يرغب ،لكونه هو السبب في إزع��اج
ال�ب�ع��ض وه ��در وق �ت �ه��م!» .م�ن��ذ وف��اة
ط �ف ��ل ع �ي�ن ال� �ح� �ل ��وة ،م� � � ��رورًا ب ��وف ��اة
خمسة من أبناء البداوي ،ومع وفاة
اب��ن ال �ب��ارد ،يتكرر غضب النازحني
وتتكرر لوعتهم وشكواهم من بؤس
واقعهم الصحي وت��راج��ع تقديمات
األونروا الطبية وغيرها من الجهات
ال��داع�م��ة .ل��م يبق لهم اال االحتجاج،
فمن ه��و ال�ط��رف ال�ث��ال��ث ،ذو النفوذ
ع� �ل ��ى م �خ �ي ��م ن� �ه ��ر ال � � �ب � ��ارد ل ��درج ��ة
إجبار اه��ال مفجوعني بوفاة ابنهم
باإلهمال ،حتى انهم كانوا يعتزمون
عدم دفن ابنهم ووضعه امام عيادة
االون ��روا املتهمة ،إلص ��دار ب�ي��ان هو
اشبه ببيان اعتذار؟ من املسؤول عن
تخويف االهالي؟ وبم إخافهم؟ يبدو
أن األفواه مكمومة حتى اآلن.
ام ��ا ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ،ف�ح�ت��ى ك�ت��اب��ة
ه��ذه ال�س�ط��ور ل��م تسفر تحقيقاتها
عن نتيجة كما فهمنا بعد اتصاالت
عدة معها.

أحيا الفلسطينيون
مناسبة يوم األرض
«ومسيرة القدس
العاملية» .في دول
الطوق كانت التحركات
باهتة .أما القلب ،فكان
في الداخل ،حيث سقط
شهداء وجرحى
قاسم س .قاسم
ت��وج��ه ال�ل�اج �ئ��ون ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون
ال � � � ��ى ق � �ل � �ع ��ة ال � �ش � �ق � �ي� ��ف ف � � ��ي ي� ��وم
األرض ،ال�ج�م�ع��ة امل��اض �ي��ة .وق�ف��وا
وت��أم �ل��وا ب�لاده��م م��ن ه�ن��ا ،بعيدة
ع� ��ن ال � �ع�ي��ن ،ل �ك �ن �ه��ا ق � ��اب ق��وس�ي�ن
او أدن� ��ى م��ن ال �ق �ل��ب .ش ��اه ��دوا من
ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ت�ل��ة امل��رت�ف�ع��ة ،مساكن
اسرائيلية تقبع فوق تراب قراهم.
ه ��ي ل �ي �س��ت ك� �ق ��راه ��م ب �ي��وت��ًا رغ��م
اختالفها تبدو م��ن طينة واح��دة،
بل كأنها ُص ّبت في قالب عسكري
واح � ��د .أس �م ��اء ت �ل��ك امل�س�ت��وط�ن��ات
م�ح�ف��وظ��ة ع��ن ظ�ه��ر ق �ل��ب ،ك�م��واق��ع
ع �س �ك ��ري ��ة م� �ت� �ق ��دم ��ة .ف� �ه ��ي ك��ان��ت
أه � ��داف � ��ًا ل � �ص� ��واري� ��خ امل� �ق ��اوم� �ت�ي�ن
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة .ه�ك��ذا
أح�ي��ا فلسطينيو ل�ب�ن��ان «مسيرة
ال�ق��دس العاملية» باملسير جنوبًا،
وف �ي �م��ا ك��ان��ت أج �س��اده��م حبيسة
الجغرافيا ،طافت أرواحهم جنوب
ال� �ج� �ن ��وب ،ب ��ات �ج ��اه األرض ال �ت��ي
أخ��رج��وا منها ،وال�ت��ي اليها ترنو
أرواحهم دائمًا.
ال � �ف � �ل � �س � �ط � �ي � �ن � �ي ��ون ف � � ��ي ال� � ��داخ� � ��ل
والخارج أحيوا املناسبتني .قطاع
غزة املعتاد تقديم الشهداء كعادته
دف� ��ع دم� ��ًا ه� ��ذه امل� � ��رة .أم� ��ا ال�ض�ف��ة
الغربية معقل االنتفاضتني االولى
وال �ث��ان �ي��ة ،ال �ت��ي اش �ت��اق أب �ن��اؤه��ا
إلى مواجهة الجنود على املعابر،
ف� �ق ��دم ��ت ف � ��ي ذل � � ��ك ال� � �ي � ��وم م �ئ ��ات
الجرحى خالل مواجهة الصهاينة.
هذا العام اختلف طعم يوم األرض،

ف�ف�ي��ه ت �غ �ي��رت أن �ظ �م��ة ع��رب �ي��ة ع��دة
كانت تقمع كل من يحاول الخروج
نصرة لفلسطني وأبنائها ،لكن رغم
«التغيرات» ،بقيت التظاهرات التي
شهدتها دول ال�ع��ال��م ،وخصوصًا
دول ال �ط��وق امل �ش �غ��ول��ة ب�ح��روب�ه��ا
الداخلية ،رمزية .هكذا كان التحرك
األه��م بالنسبة إل��ى ه��ذا ال�ي��وم هو
ال ��داخ ��ل ال �ف�ل�س �ط �ي �ن��ي ،ح �ي��ث ك��ان
ّ
ل�ك��ل ش ��يء ط�ع��م خ ��اص ي��ذك��ر بما
قاله الشاعر الفلسطيني محمود
دروي ��ش «ال�ط��ري��ق إل��ى فلسطني ال
يمر إال من فلسطني».
ّ
املشهد في الضفة ذكر باالنتفاضة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ع� �ن ��دم ��ا ل� ��م ي� �ك ��ن ب��ال �ي��د
غ �ي��ر ذاك ال �ح �ج ��ر .أم� ��ا ف ��ي ق �ط��اع
غ� ��زة ،ف�ق��د ق�ي��ل إن ال �ت �ظ��اه��رات لن
ّ
ت�ص��ل ال��ى امل�ع��اب��ر م��ع ال �ع��دو ،لكن

الطريق إلى
فلسطين ال يمر
إال من فلسطين

الغزيني فعلوها وفاجأونا :صلوا
واشتبكوا مع العدو وسقط منهم
شهيد.
اخ � �ت � �ل� ��ف امل � �ش � �ه� ��د ب �ي ��ن ال � ��داخ � ��ل
والخارج .في لبنان ُمنع الالجئون
م � � ��ن ال� � � ��وص� � � ��ول ال � � � ��ى ال� � � �ح � � ��دود،
ُ
واس ��ت� �ع� �ي ��ض ل� �ه ��م ع �ن �ه��ا ب�ق�ل�ع��ة
الشقيف املشرفة على ارضهم ،أما
ف��ي م �ص��ر امل �ش �غ��ول��ة ب��ان�ت�خ��اب��ات
رئاستها واملعركة على دستورها،
ف �ل��م ي �غ � ّ�ص ف �ي �ه��ا م� �ي ��دان ت�ح��ري��ر
للمطالبة بتحرير ال�ق��دس ،بينما
ش �ه ��د األردن ال� �ت� �ظ ��اه ��رة األك �ب ��ر
لسبب ما.
في ي��وم االرض ايضًا ،في الداخل
على األق��ل ،لم يكن هناك ف��رق بني
عربي متظاهر وأعجمي متضامن.
ك��ان الجميع فلسطينيًا ،مجمعًا
ع � �ل ��ى ق� �ض� �ي ��ة واح � � � � � ��دة ،وم �ط �ل��ب
واح��د :تحرير فلسطني من البحر
ال � ��ى ال� �ن� �ه ��ر ،ل �ك��ن م ��ن ب �ي�ن ه ��ؤالء
املتضامنني ه�ن��اك م��ن ه��و مقتنع
ب �ف �ك��رة ت �ح��ري��ر ج ��زء م��ن فلسطني
ع �ب��ر ال� �ت� �ف ��اوض ،وه� �ن ��اك م ��ن ه��و
مقتنع ب�ت�ح��ري��ره��ا ع�ب��ر امل�ق��اوم��ة،
ل�ك��ن غ��رق��ه ف��ي مستنقع السياسة
أبعده ولو مؤقتًا عن ذل��ك ،وهناك
ف �ئ��ة ص �غ �ي��رة ق� ��ررت االب �ت �ع��اد عن
وحل الحسابات السياسية وقيود
السلطة ،وتفرغت لعمل املقاومة.
أم��ا األه ��م م��ن ب�ين ه ��ؤالء جميعًا،
فهو ذلك املسن ال��ذي يقضي وقته
ف� ��ي امل� �خ� �ي� �م ��ات ،ل � �ي� ��روي ألب �ن��ائ��ه
وأحفاده عن فلسطني وعن شبابه
ه�ن��اك ،ليحفر ف��ي ال��ذاك��رة والقلب
قصة وطن محتل.
فلسطني ه��ذا ال �ع��ام ك��ان��ت قريبة،
وف��ي كل ع��ام نقترب خطوة منها،
�ات ال� �ت ��ي س�ب�ق��ت
إذ رغ � ��م ال� �خ�ل�اف � ُ
االح� �ت� �ف ��ال ال � � ��ذي أق � �ي� ��م ف� ��ي ق�ل�ع��ة
ال�ش�ق�ي��ف ،وم�ق��اط�ع��ة ب�ع��ض أب�ن��اء
امل�خ�ي�م��ات ل �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة بسبب
اح �ت �ك��ار ال �ف �ص��ائ��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ّ
وس��ائ��ل النقل ال��ى القلعة ،ف��إن في
«الحركة بركة» ،وذلك كي ال يخمل
الجسد الفلسطيني .فبرغم مرور
 64عامًا على النكبة اال أن الجسد
الفلسطيني ال يزال يزداد شبابًا.

بعدسة أهلها
«هيا بنا نقتحم املخيم» لن يكتب
ّ
لها ال�ن�ج��اح .وأؤك ��د لكم ان شعب
�ون
ال�ج�ب��اري��ن ال ��ذي يحبه امل�ق��اوم� ّ
الشرفاء ،واملعروف ممن قاتله بأنه
«مقاتل شرس ما بموت» ،لن يسمح
بتكرار توحش الجنب من الفاشيني
أم �ث��ال س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ،ح�ين قتلوا
أط � �ف� ��ال ون � �س� ��اء ص� �ب ��را وش��ات �ي�ل�ا
ّ
ال�ع��زل م��ن ال �س�لاح ،وم��ن هنا قلنا
ان سالحي البعيد مجزرة .فيا أنت
أدرك (إن كان باستطاعتك اإلدراك)
انه على باب املخيم ،يوجد أطفال
يقبضون بكلتا ال�ي��دي��ن على يوم
ال �ن �ك �ب��ة ،ف �ي��دق��ون رأس� ��ه ب� ��األرض.
وي�ت��رب�ص��ون للمستقبل فيذيقوا
ال�ع��دو الصهيوني معنى الخوف
ح�ت��ى االرت �ع ��اش ،وال�ه��زي�م��ة حتى
ال ��زوال .ل��ن أعيد ع�ب��ارات م��ن قالوا
ان أم��ن املخيم ه��و م��ن أم��ن لبنان.
وكذلك ال حاجة إل��ى ذك��ر أن العلم
اللبناني يجاور العلم الفلسطيني
على ب��اب امل�خ�ي��م .وألن��ي اع��رف ان
ش�ع�ب�ن��ا ي �ص �ن��ع امل� �ع� �ج ��زات ،ف��إن��ي
ّ
اؤك � � ��د م ��ا ت �ق��ول��ه ع��ام �ل��ة ال �ه��ات��ف
«إن ال�ك�ل�ف��ة األدن ��ى ل �ه��ذا االت �ص��ال
تتخطى رصيدكم».
* عضو كتيبة 5

يركب الشابان وسيلة النقل األسرع واألوفر في غزة ،وهي «التكتك» كما يطلق عليها أبناء القطاع.
فوسيلة النقل هذه هي املفضلة للغزيني؛ إذ إنها توفر الوقود ،املادة األغلى في القطاع هذه األيام.
كذلك إنها الوسيلة األسرع لنقل بضائع األنفاق إلى التجار« .التكتك» مصدرها مصر ،ويجري
ُ
إدخالها عبر األنفاق قطعًا ،وتجمع في األراض��ي الفلسطينية؛ ألنه ببساطة الحاجة أم االختراع.
(تصوير شعيب أبو جهل)

حنظلة

هل تعرف غزة؟

ُ
ُ
َّ
تتغير ساعتك
تحدث في غزة ُمعجزات واقعية :يحدث أن
َ
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ،ك��ل ي ��وم ،ع�ل��ى م ��زاج وك �ي��ف ال�ح�ك��وم��ة التي
ت�ت�ح�ك��م ف ��ي م��واع �ي��د زي � � ��ارات ال �ك �ه��رب��اء .أق � ��ول مصطلح
بخجل م��ن يخاف أن يفهم
«زي ��ارات» ألنها تأتي وت��ذه��ب
ٍ
ّ
أنه يعتزم اإلقامة ،أو خوفًا من العقاب كطفل يطل برأسه
ثم يهرب!
ِّ
ِّ
ُ
عز ّ
الحر،
يحدث أن تمشي في الشارع ،في عز البرد ،أو في
واالثنان متوافران لدينا ،ليس نشاطًا رياضيًا أو ترفيهيًا،
ولكن لتحفظ بعضًا من كبريائك؛ ألنه «وال سيارة سرفيس
تتوقف لك» ،وحتى لو وضعت ريشة حمراء فوق رأسك «ما
َّ
حنت عليك سيارة»!
ولو خرجت في مقابلة ما ،الستطالع آراء الناس في طريقة
إدارة حكومتنا للقطاع ،فإنك تقول ببساطة م��ا ُي ِّ
نجيك،
ُ َّ
ِّ
وق��د ُع��ل�م� ُ�ت أن ال�ص��دق خ�ي� ُ�ر ُم �ن� ٍّ�ج ،أول��م ن�ع��ل� ُ�م ه ��ذا؟! تأتي
صاحبتي ،تركض خلف خطواتي «هيي ..هيي ..ما تلتفتي،
أخدو اسمك في الشرطة ،انتبهي لحالك ..سالم»!
ُ
ي �ح��دث أن ت�ب�ك��ي ،وأن ��ت ت�ع��رف أن��ه ال أح��د ي��رى نفسه في
َ
ُ
ِّ
ُ
املرآة ليراك أنت! الكل مشغول كيف يدبر معاش يومه .نحن
في غزة أشبه بثور الساقية! ن��دور ون��دور ،ولكن ال حقول
خضراء توجد ،أو ال نجد هذا الوقت الفارغ والكافي لنسأل
أنفسنا :هل نحتاج إلى نزهة؟
ً
وت�ت� َّ
�وس��ل صديقك أال يعتبرك عميال لليهود إذا م��ا قلت:
«وال �ل ��ه ك�ن��ا ع��اي�ش�ين م �ل��وك أي ��ام م��ا ال �ي �ه��ود ك��ان��ت ب�غ��زة.
بالنسبة لهلق!».
«ه��ل ت�ع��رف غ� ��زة؟» ،ع��زي��زي اإلن �س��ان؟ رب �م��ا .وس ��واء كنت
تعرفها أو ال ،والله لن تعرفها إال حني تعيش فيها .حني
تقرأ كتابًا على ضوء شمعة ،وحني تضطر إلى أن ينتابك
صراع الستغالل كل لحظة كهرباء ،ستدخر مصروف املنزل
لتعبئة أسطوانة الغاز ،سيذهب أطفالك من دون مصروف؛
ألن هناك سوء تفاهم بني الحكومة والبنوك!
اعتصام ُيقام يوميًا ،ستتمنى لو أن��ك كنت أكثر
أكثر من
ُ
ٍ ِّ
شخص ،ل�ت��وزع نفسك عليها كلها ،وتناصر القضية
من
ٍ
«أقصد القضايا» العالقة التي ال يبقى منها في النصوص
امل��وزع��ة ع�ل��ى اإلع�ل�ام س��وى «ن�ش�ج��ب ونستنكر» م��ن ِقبل
املسؤولني!
ستمشي كثيرًا ،أو تضطر إل��ى أن تكون «عجينة بشرية»
بجانب ثالثة ُر َّكاب في الكرسي الواحدُ .ي ُ
عجبك أو ال ،هذا
هو املوجود يا أخي!
ُ ُّ
ُ
يمن الله عليك بشهادة،
يحدث أن تكون رقمًا ال اسمًا ،حني
أو إصابة!
فابتسم هذه غزة.
غزة ـــــ أماني شنينو

لن يعرفوا القطاع!
لك بلى أنا أعلم ما يحصل
ال أستطيع أن أكذب
عليك وأقول ِ
ِ
ّ
في غ��زة ،وأشعر بما يشعرون ،ولو كان قلبي عندهم .فال
ّ
أحد يدري ما يحصل في غزة سوى أهلها الكرام ،الصابرين
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي
والخارجي و«التطنيش»
الداخلي
على غل الحصار
والعامليّ.
ع�ن��د ق��راء ت��ي مل��ا كتبت ل��ي« ،اق�ش�ع��ر ب��دن��ي خ�ي�ت��ا! ش�ع� ُ
�رت
�اع؛ ف��أن��ا ال أدري م ��اذا أق ��ول! وك �ي��ف أس��اع��دك��م على
ب � ّض �ي� ٍ
حل األم��ور العالقة هذه في مشنقتي التاريخ والجغرافية
ّ
العربيتني».
ّ
ّ
كل ما فعله العرب هو االعتذار .يقولون «نعتذر غزة ،نحن
ّ
عنك!» .وهناك املزيد
لم ننسك ،ولكن أمورًا أخرى ّشغلتنا ِ
م��ن األع ��ذار «ال�ل��ي ص��اي��ر ب�غ��زة ه��اد إل�ه��اء ع��ن ال�ل��ي صاير
بسوريا( ،إسرائيل) بدها تحمي مصالحها» ،واملزيد املزيد
ّ
طفل غز ّي
نفس من ٍ
التي ال تساوي شيئًا أمام ّ ٍ
من التفاهات ّ
ّ
الفجائي لجهاز التنفس ّاالصطناعي،
مات بسبب التوقف
ّ
ّ
القضية
قضيتنا ،وأن �ه��ا
بسبب ان�ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء .ن�س��وا
ّ ّ
األس��اس ،فقدوا نعمة املنطق ،وأن ك��ل املشاكل تحل بحل
ّ
قضية فلسطني!
ّ
ّ
«ما علينا .الحكي ال بيقدم وال بيأخر» .املهم ،رأيت اليوم
ّ
ّ
في نشرة األخبار ،أن أزمة الكهرباء في غزة دخلت مرحلة
الحل ،بعدما أدخلت مصر مخزونًا من املحروقات إليكم.
ّ
ّ
أتمنى أن يكون كل هذا الكالم صحيحًا.
ّ
ُ
ولألسف ،إذا ب��دأت اآلن بالتكلم على حالتنا نحن أيضًا،
الفلسطينيني في الشتات ،فلن أنتهي! من قوانني مجحفة
بحقنا كقانون العمل ف��ي لبنان ،حيث هناك أكثر م��ن 60
م�ه�ن��ة م�م�ن��وع��ًا علينا ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ،ف�ق��ط ل�ك��ون�ن��ا الجئني
ّ
فلسطينيني .ال أح��د ي��أخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار أن امل��ؤق��ت أصبح
باستمراره حكمًا مؤبدًا .إلى حق التملك ،حيث إنه ممنوعٌ
ّ
�زل ي��ؤوي�ن��ا .وإن ك��ن��ا مالكني ألحد
علينا ام�ت�لاك حتى م�ن� ٍ
البيوت ،فبعد موتنا ليس لنا أن نورثه ألوالدنا .من يرثنا
هو األوقاف السنية .كأنها أعز علينا من أوالدنا .وال ننسى
التمييز العنصري و ..و !..كلنا نعاني حسب ّأوضاعنا .قد
ٌ
ال تكون متشابهة ،ولكن النتيجة واح��دة ،كأنه قانون قد
ُب� َّ�ت لنا وحدنا! أن��ت فلسطيني ،يجب أن تعاني! ال يشعر
لاّ
ب�ن��ا غ�ي��رن��ا ،وال ي �ع��رف م��ا ن�ح��ن وم ��ا ب�ن��ا إ أن�ف�س�ن��ا ،فال
ّ
ّ لاّ
َ
تسلي ،لن يعرف غزة إ من كان بغزة!
مخيم البداوي ـــــ تانيا نابلسي

