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اعتقاالت

ً
احتياطا ،ين�صح التالية �أ�سما�ؤهم بتجنب كتابة �أي �سطر �أو و�ضع �أي اليك �أو التعليق على �أي بو�ست �أو امل�شاركة ب�أي فعالية �أو فتح �أي باب .وممنوع منعًا با ًّتا
الطلطلة من النوافذ؛ ال املطلة على بيوت اجلريان وال تلك التي ت�ؤدي �إىل احلواكري و�أ�سطح احلارة التي طاملا كانت ممرات هروب �آمنة من �أخطار كثرية .وهم:
 �صحافية تنقل �شكوى مواطن مذبوح. نقيب يحاول جاهدًا متثيل منتخبيه.حمام غيور يرى خر ًقا يف حلاف الق�ضاء وال يقبل الرتقيع.
 ٍ طال��ب جامع��ي نا�شط عل��ى مواقع التوا�صل االجتماعي ويزعجه جدًّا بع�ض ما يحدث يف امل�ست�شفيات ،علمًا ب�أنه للت��و فقد �أخ ًتا ماتت نتيجة خط�أ طبي وقالوا له"ق�ضاء اهلل وقدره".
 بيّ��اع عل��ى ب�سط��ة عليها ب�ضاعة من النوع الرخي�ص وامله��م لنا جميعًا كالدبابي�س وكمامات الأفواه و�أ�شرطة ال�صقة ويافط��ات م�ستعملة رفعت �ساب ًقا يف م�سرية �شارك بهااملذكورون �أعاله يف �أوقات كان الو�ضع فيها مفهومًا؛ �أيام كان �أبو عمار رحمه اهلل يقول لنا� :إهدوا يا والدي ،فنهد�أ؛ لأننا نعرف �أنه يهتم.
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ال�سامريات الفل�سطينيات ..بني
ظلم الإ�شاعة وحقيقة الواقع

"براءة الذمة" تفتح ملف �أزمة �شركة الكهرباء:

 7.8م����ل����ي����ون ����ش���ي���ق���ل دي�������و ًن�������ا ع����ل����ى امل�����واط�����ن��ي��ن!
منت�صر حمدان
�أث��ار ق��رار جمل�س ال��وزراء ب�ش���أن �إج��راءات تطبي��ق براءة
الذم��ة املالية لقط��اع الكهرباء وربطه مع من��ع �سفر املتخلفني
ع��ن ت�سديد ما عليهم من ا�ستحقاق��ات مالية "زوبعة" �سرعان
م��ا تب��ددت يف �أعقاب نفي احلكوم��ة دقة ما ج��رى تناقله بهذا
اخل�صو���ص ،وت�أكيده��ا �أن منع �سف��ر �أي مواطن يجب �أن يتم
يف �إطار القانون.
ورغ��م حر���ص احلكومة عل��ى التقي��د بالقانون لتربي��ر اتخاذ
�أي��ة �إجراءات بح��ق املتخلفني ع��ن ت�سديد فوات�ير الكهرباء،
�إال �أن امل�شكل��ة ت�أخذ منحى �آخر عل��ى م�ستويني :الأول يتمثل
يف �أن امللتزم�ين بدف��ع الفواتري تتخذ �إج��راءات عاجلة بقطع
الكهرباء عنهم يف حال تعرث ت�سديدهم الديون املرتاكمة عليهم
ل�صال��ح �شرك��ة الكهرب��اء ،يف ح�ين �أن هناك جتمع��ات �سكنية
كثيف��ة ال�س��كان حتجم ع��ن ت�سديد فوات�ير الكهرب��اء وال يتم
اتخ��اذ قرارات بحقهم ،و�سط تنام��ي �شعور لأغلبية امللتزمني
بالدف��ع �أنهم يدفعون فواتري غريه��م� .أما امل�ستوى الثاين ،ف�إن
امتن��اع جتمع��ات كب�يرة ع��ن االلت��زام بت�سديد م��ا عليها من
فواتري للكهرب��اء ،ي�ساهم يف تعظيم مديونية ال�سلطة الوطنية
وخزينتها العامة.

وح�س��ب التقارير التي رفعتها �شركة الكهرب��اء للحكومة ،ف�إن
حج��م الدي��ون املرتاكم��ة على املتخلف�ين عن الدف��ع ت�صل �إىل
 7.8ملي��ار �شيقل ،ما يعن��ي �أن حر�ص احلكومة على م�ساعدة
ال�شركة يف تغطية ديونها ي�ؤدي ب�صورة �أو ب�أخرى �إىل اجتزاء
هذه الأموال من خدمات �أخرى يفرت�ض تقدميها للمواطنني.
يف املقابل ،ف�إن ا�ستمرار امتناع او �إحجام املواطنني عن ت�سديد
امل�ستحق��ات املالي��ة املرتتب��ة عليه��م ي���ؤدي ب�ص��ورة مبا�شرة
�أو غ�ير مبا�ش��رة لتقلي�ص حج��م �أو نوعية اخلدم��ات الواجب
تقدميها للمواطنني� ،إ�ضافة �إىل تهديد ا�ستمرار عمل ال�شركة.

احلكومة :يجب حت�صيل الديون ووقف ال�سرقة

وقال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة د� .إيهاب ب�سي�سو" :هذه
م�شكل��ة بحاج��ة ملعاجل��ة جدي��ة خا�ص��ة �أن ه��ذه الديون هي
دي��ون تراكمية منذ �سنوات ،وحني حت��اول �أي حكومة حلها،
ف���إن الدنيا تقوم وال تقعد ،لكن يف حقيق��ة الأمر ،ف�إن ا�ستمرار
هذا الواقع قد ميهد الطريق �أمام ال�شركة القطرية الإ�سرائيلية
لل�سيط��رة على �شرك��ة كهرباء القد�س بذريع��ة تراكم الديون،
وهذا الأمر يجب �أال يح�صل".
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�شركة الكهرباء ..ارتفاع الأ�سعار وغمو�ض الفواتري وجاهزية م�شكوك فيها!
رحمة حجة
م��ع ب��دء مو�س��م ال�ش��تاء ،و�أول انقط��اع
للتي��ار الكهرب��اء ،تب��د�أ �ش��كاوى املواطن�ين
وا�ستف�س��اراتهم ح��ول فوات�ير وعم��ل �ش��ركة
كهرباء حمافظة القد�س باالنت�ش��ار� ،سواء عرب
الإع�لام التقلي��دي� ،أو عرب و�س��ائل التوا�ص��ل
االجتماعي.
الإعالمي عماد الأ�ص��فر �أعرب عرب �ص��فحته يف
موقع "في�س��بوك" عن ا�س��تيائه م��ن اخلدمات
الت��ي تقدمها ال�شرك��ة وتكّ�ش��ف �ضعفها يف �أول
هط��ول للمط��ر ال�شه��ر املا�ض��ي ح�ين انقطعت
الكهرب��اء يف معظ��م مناط��ق رام اهلل� ،إ�ضافة ملا
و�صفه بـ "غمو�ض الفواتري".
املواطن بهاء مروان ،القاطن يف مدينة رام اهلل،
ق��ال يف حدي��ث مع "احل��ال"�" :أ�شع��ر �أن قيمة
فات��ورة الكهرباء �أعل��ى بكثري م��ن امل�ستحقة،
لكنني �أدفع على �أية حال" .الأمر نف�سه �شعرت
ب��ه املواطنة �سن��اء �أحمد بعدم��ا �أتتها فاتورة
بقيم��ة "� 700شيق��ل" يف �شه��ر واح��د رغ��م �أن
ا�ستهالك القاطنات يف املنزل (موظفات) مل يكن

كبريًا ،كما تقول.
املواطن �أبو جهاد �أخربنا عن الفرق بني فواتري
الكهرب��اء ه��ذه الأي��ام ويف �سنوات �سابق��ة� ،إذ
يقول" :كن��ا ندفع الفات��ورة كل �شهرين وت�أتي
مبع��دّل � 100إىل � 170شيق ً
�لا ،بينم��ا الآن نحن
ندفع يف ال�شه��ر الواحد بني  250و� 300شيقل.
ويتف��ق مع��ه املواط��ن فار���س املالك��ي ،ال��ذي
يقول" :نح��ن ندفع مقابل ا�سته�لاك �شهرين يف
�شهر واحد ،ما يعني �أن الفاتورة ت�ضاعفت عن
ال�سابق".
�سائ��ق التك�س��ي عب��د املعط��ي التميم��ي ل��ه
م�شكل��ة �أخ��رى م��ع فوات�ير �شرك��ة كهرباء
حمافظ��ة القد���س� ،إذ يق��ول لـ��ـ "احل��ال":
الفات��ورة نف�سه��ا غ�ير وا�ضحة ،ف�أن��ا �أدفع
مقاب��ل �أ�شياء ال �أفهمها ،ع��دا عن خ�صم دين
�ساب��ق ع��ن �شق��ة ا�ست�أجرتها م��ن فاتورتي
رغ��م �أن��ه ال �ش���أن يل به��ا ،وقدم��ت �شك��وى
لل�شركة بخ�صو���ص الأمر ،لكنهم مل يفهموين
�أو ي�سمع��وين ،ويف النهاية� ،أدفع � 100شيقل

ل�شح��ن بطاقة الدفع امل�سب��ق ،ليتبقى يل منها
� 60شيق ًال لال�ستهالك.
"احل��ال" حمل��ت ت�سا�ؤالت املواطن�ين والتقت
رئي���س جمعي��ة حماي��ة امل�ستهلك �ص�لاح هنية،
ال��ذي �أكد "غياب ال�شفافي��ة" عن فواتري كهرباء
ال�شركة ،وقال�" :أحت��دى �أن يفهم �أي فل�سطيني
فات��ورة الكهرب��اء ،فت�سع�يرة الكيل��وواط غري
وا�ضح��ة ،و�إذا ح��اول املواطن ح�س��اب القيمة
من املعلومات الواردة فيها ،ف�إنه يخرج بنتيجة
خمتلفة عن املكتوبة يف الورقة.
و�أ�شار هنية �إىل بع���ض البنود غري الوا�ضحة يف
الفات��ورة ،مثل "النفق��ات العام��ة" ،و"�ضريبة
�إن��ارة ال�شوارع" .كم��ا ي��رى �أن التقارير املالية
التي ت�ص��در عن �شركة كهرب��اء حمافظة القد�س
"غري وا�ضحة" ،من حيث الأرباح وااللتزامات
و�شروط الرتخي�ص بني ال�ضفة والقد�س.
وعن م��دى ال�شفافية يف ن�ش��ر التقارير املالية عرب
املوق��ع الإلك�تروين لل�شركة الت��ي كان �آخرها عام
 ،2010نف��ى م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون التطوير
والتخطيط الإ�سرتاتيجي يف �شركة كهرباء القد�س
علي حمودة ،نفى �أن تكون غري وا�ضحة .وقال �إن

التقرير املايل يوزع �سنويًّا يف م�ؤمتر الهيئة العامة
لـ "كهرباء القد�س" ،عازيًا �سبب ت�أخر ن�شر تقارير
الأع��وام (� )2013 ،2012 ،2011إلكرتونيًّ��ا �إىل
�أن املوق��ع "غ�ير حمدث ،وهو حت��ت الرتميم كما
يجري جتديده ب�شكل كامل".
وح��ول انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي تل��و الهطول
الأول يف مو�س��م ال�شتاء ،ق��ال حمودة �إنه "�شيء
طبيعي ..عادة ،تك�شف �أول (�شتوة) عن عيوب
النظام الكهربائ��ي .هناك مئات الكيلومرتات من
خطوط ال�ضغط العايل يف منطقة االمتياز ،ي�سري
فيه��ا تي��ار كهربائي يتعر�ض حل��وادث وحرارة
وبرد و�أعمال تخري��ب وحوادث �سيارات ،يظهر
�أثرها رغم برامج ال�صيانة الدورية التي جنريها
بعد املطر.
�أم��ا ب�ش�أن قيم��ة فواتري الكهرب��اء ،ف�أكد حمودة
�أن "ت�ضاع��ف قيم��ة الفاتورة بني ف�ترة ح�ساب
ال�شهري��ن وال�شه��ر غ�ير �صحيح ،فال��ذي يتغري
فقط هو حج��م اال�ستهالك الذي يظهر يف قراءات
الع��دادات وتق ّي��م الفاتورة بناء علي��ه" ،م�شريًا
جار منذ
�إىل �أن العمل وفق فاتورة "كل �شهرين" ٍ
ع�شرة �أعوام.

ونف��ى حمودة �أن تك��ون الفاتورة غري وا�ضحة،
م�ش��ددًا على �أنه��ا م�صممة وف��ق معايري جمل�س
تنظيم الطاق��ة الفل�سطيني ،وق��ال �إن املواطنني
رمب��ا يحت��ارون يف طريق��ة ح�س��اب الفات��ورة
لأن الأم��ر فعليًّ��ا يت��م وفق ال�شرائ��ح ،حيث يتم
التعام��ل بعد �أول  150كيل��وواط ب�شكل خمتلف
ع��ن ث��اين  300كيل��و واط و 600كيل��و واط،
وهكذا.
و�أ�ش��ار �إىل "�أزم��ة الد ْي��ن" التي تعانيه��ا �شركة
كهرب��اء حمافظ��ة القد���س ،وقال :ل�سن��ا قادرين
عل��ى ال�سيطرة على هذا الدين ،و�أ�سباب تراكمه
ل�سن��ا م�س�ؤول�ين عنها .احلكوم��ة م�س�ؤولة عنها
واملخيم��ات واملجتمع� .إ�سرائي��ل تريد منا مليار
�شيق��ل ،وال�سلطة وعدتنا بحل كل هذه امل�شاكل،
وهن��اك قرارات جي��دة بهذا ال�ش���أن لكنها تنتظر
التنفي��ذ� ،إذ طلبن��ا  700ملي��ون �شيق��ل و�أب��دت
احلكوم��ة ا�ستعدادها ملبل��غ  300مليون �شيقل،
ولغاي��ة الآن ،ال �شيء ،الف ًتا �إىل وجود م�شرتكني
غ�ير قانوني�ين ال يدفع��ون (خميم��ات وق��رى
وم�ؤ�س�س��ات يف البلد وم�صان��ع و�شركات ت�سرق
كهرباء).
�ص13

02

«الحال»  -العدد  - 112السنة التاسعة

"�شت �أب"
عارف حجاوي
ه��ل عرف��ت ق�ص��ة ال�صح��ايف ال��ذي ق��ال لرئي�س
ال��وزراء "اخر���س"؟ وه��ل عرفت ما ج��رى بعد
ذلك؟
اقر�أ تعرف.
�أندرو م��ار ي�صدر الكت��اب تلو الكت��اب .وي�صدر
ال�سال�س��ل الوثائقي��ة املتعاقب��ة الت��ي ت�ستند �إىل
كتبه ولي�س العك�س .فهو يكتب الكتاب �أو ًال� .آخر
كتبه ا�سمه "تاري��خ العامل" .ولعمري �إنه لكتاب
جلي��ل� .أق��ول قويل ه��ذا وقد ق��ر�أت تاريخ العامل
لويل��ز ،وتاريخ العامل لروبرت�س ،وتاريخ العامل
لتوينب��ي برتجمة نقوال زي��ادة .فل�ست ذلك الذي
ر�أى �شي ًئ��ا يراه لأول مرة وينده�ش .وما حملني
عل��ى �أن �أحدثك عزي��زي القارئ ع��ن الكتاب هو
ر�أي الكاتب فينا .لكنني �أ�ؤجل ذلك قلي ًال.
يقول �أن��درو مار �إنه لي�س م� ً
ؤرخ��ا باح ًثا يفح�ص
الوثائق الأ�صلية ،بل ه��و قارئ لكتب التاريخ ال
�أكرث ،غري �أنه �أق��ام كتابه على �أكتاف �ألفي كتاب
قر�أه��ا .ولعلك تقول �إن كل فعله هو �أنه خل�ص ما
قر�أه .ما �أبعد ذلك عن احلق .لقد طبخ �أندرو مار
تاريخ العامل يف ر�أ�سه ً
طبخا وملأ كتابه بالتحليل
والر�ؤية .يرف�ض م��ار تعبري "اكت�شاف �أمريكا"،
وي�سميه غز ًوا .ف�أمريكا قد اكت�شفها الفايكنغ قبل
كولومب�س مبئات ال�سنني ،وما فعله الأوروبيون
هو �أنهم قاموا بغزو �شعوب م�ساملة.
ق��ر�أت هذا الكت��اب والعامل يتح��دث عن وح�شية
الدواع���ش .و�س��رد �أن��درو م��ار يف ف�ص��ول كتابه
م��ا تي�س��ر له م��ن تاري��خ الع��رب وامل�سلمني منذ
فج��ر الإ�س�لام �إىل يومنا ه��ذا .فما ه��ي ال�صورة
التي يخرج به��ا القارئ؟ الع��رب وامل�سلمون هم
�أ�ص��ل ح�ض��ارة �أوروبا .وهم �أق��ل �شعوب الكرة
الأر�ضي��ة كله��ا ..كلها ..وح�شي��ة .هم خري حكام
حكم��وا �شعو ًب��ا �أخ��رى .و�أعظ��م ت�سام��ح ديني
عرفت��ه الب�شري��ة ه��و الت�سام��ح الدين��ي للعرب
وامل�سلمني عرب تاريخهم.
و�أزي��دك �شيئني و�شي ًئ��ا :الأول �أن عظمة الكتاب
لي�ست لأن��ه �أن�صفنا ،بل لأنه من �أف�ضل و�أمتع ما
قر�أت .وال�شيء الثاين �أن امل�ؤلف �أندرو مار ،الذي
كان لب�ضع �سنوات رئي�س حترير الإندبندنت ،مل
فل�سا ال م��ن ال�سعودية وال من
يقب���ض يف حيات��ه ً
�أي جهة عربي��ة ،ومل يعرف �أحدًا من العرب وال
من امل�سلمني.
ال�شيء امل�ستقل� :أندرو مار من م�شاهري الإعالم،
ول��ه برنام��ج يجذب املالي�ين على القن��اة الأوىل
م��ن تلفزي��ون البي بي �س��ي ،وبرنام��ج �آخر على
الرادي��و .هذا املذيع هو الذي قال لرئي�س وزرائه
ديفي��د كام�يرون قب��ل ب�ضع��ة �أ�شه��ر" :رئي���س
ال��وزراء ،املع��ذرة املع��ذرة ،اخر���س� ،أدركن��ا
الوق��ت" .و�إذا �شككت��م يف كالم��ي ،فاليوتي��وب
موج��ود .اكتب��وا�" :ش��ت �أب" و�أن��درو م��ار.
املفارق��ة �أن رئي���س ال��وزراء اعت��ذر قائ ً
�لا" :قد
�أطلت ،فاملعذرة".
ومل يحدث �ش��يء .وعندما �س�أل��وا البي بي �سي،
قالت :لي�ست هناك ق�ضية.
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د .حممد امل�سروجي..
 20ع��������امً��������ا يف خ�������دم�������ة ج����م����ع����ي����ة �أ���������ص��������دق��������اء ب���ي��رزي������ت
و�إجن���������������از م����ب����ن����ى ب����ا�����س����م����ه خل������دم������ة الإع�������ل�������ام ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي

د .حممد امل�سروجي

ريم زبن •
�آم��ن رج��ل الأعم��ال د .حمم��د امل�سروج��ي �أن الوط��ن حمق��ق الآمال
وم�ص��در الإجن��ازات العظيمة ،فل��م يغادره ليبني نف�س��ه يف اخلارج،
ب��ل �أ�صر على العمل يف بلده ،متحديًا االحتالل وب�ؤ�س احلال ،لي�صبح
الي��وم �أحد �أهم رج��ال الأعم��ال الفل�سطينيني ،و�صاحب �أي��ا ٍد بي�ضاء
يف العم��ل املجتمعي ،ال��ذي ت�شكل جمعية �أ�صدق��اء بريزيت حا�ضنته
الرئي�سي��ة .وير�أ�س امل�سروجي جمعي��ة �أ�صدقاء جامعة بريزيت التي
�أ�س�سه��ا ع��ام  1993م��ع جمموعة م��ن رج��ال الأعم��ال الفل�سطينيني
املتواجدين داخل وخارج البالد.
وكان��ت الإغالق��ات املتك��ررة للجامع��ة وللأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة
وال�ضغوط��ات الت��ي تعر���ض لها الطلب��ة �سببً��ا ملعاناته��م ،فتقطعت
ال�سب��ل بكثري منهم ،خا�صة �أولئك الذين كانوا يح�ضرون من املناطق
البعي��دة فيعان��ون الأمري��ن؛ الدافع الق�تراح �إن�شاء جمعي��ة لتقدمي
الدعم امل��ادي واملعنوي للجامعة على امل�ستويني املحلي واخلارجي،
الت��ي بات��ت اليوم موجودة وله��ا دور فعال ،وقدم��ت اجلمعية الكثري
م��ن اخلدمات جلامعة بريزي��ت وطلبتها على �ش��كل م�شاريع يف �أغلب
الأحيان ،ك�صرف كوبونات الوجبات املجانية للطلبة املحتاجني التي
جتاوز عددها  300,000كوبون ،وت�صرف يف كافترييات اجلامعة.
وق��ال امل�سروجي يف حديث مع «احل��ال»�« :أجنزت اجلمعية م�شروع
تعليم الطلبة الذي تبن��ى حتى الآن قرابة  55طالبًا ،ويقوم امل�شروع
عل��ى توف�ير ودف��ع الأق�س��اط اجلامعي��ة للط�لاب املتفوق�ين الذي��ن
يحتاجون �إىل دعم مادي».
و�أ�ض��اف امل�سروجي« :جمعية �أ�صدقاء بريزيت تدعم الكتب يف مكتبة
احل��رم اجلامع��ي مب�ساعدة م��ن مركز ال�تراث الفل�سطين��ي يف عمّان،
حيث مت ّد املكتبة بالكتب بني حني و�آخر».

وال يقت�صر دور اجلمعي��ة على دعم الطالب داخل اجلامعة ،بل «تعمل
عل��ى ت�أمني وظائف جزئي��ة �أو دائمة لهم ،و�أوجدت م�شروع «�إيد ب�إيد»
الذي يعمل على توظيف الطالب يف م�شاريع تتم بالتن�سيق مع ال�شركات
الفل�سطيني��ة ،بحي��ث يح�صلون على وظائف وم��ردود مادي يعود على
اجلمعي��ة والطالب العاملني ،بالإ�ضافة اىل م�شاريع توظيف اخلريجني
املتنوعة والعديدة التي تقوم بها اجلمعية» ،كما يقول امل�سروجي.
كما نف��ذت اجلمعية حمالت متعددة لتخ�ض�ير اجلامعة ،فزرعت �أكرث
م��ن �أل��ف �شجرة داخل احل��رم على م��دار ال�سنوات املا�ضي��ة ،وكانت
اجلمعية قد �أ�سهمت � ً
أي�ضا بافتتاح مركز للحا�سوب يف اجلامعة.
و�أو�ضح امل�سروجي �أن جمعية �أ�صدقاء بريزيت قائمة على اجتذاب التربعات
الت��ي قد تكون م�شروطة يف بع���ض الأحيان وغري م�شروط��ة يف �أحيان �أخرى،
وبن��اء على ه��ذه التربعات ،توفر اجلمعي��ة الدعم للط�لاب وللجامعة نف�سها،
علمًا ب�أن دخل اجلمعية ينتج عن الأرباح ال�صادرة عن م�شاريع توظيف طالب
اجلامعة التي توفرها لهم .و�إ�ضافة �إىل رئا�سته جمعية �أ�صدقاء بريزيت� ،أن�ش�أ
امل�سروج��ي مبنى ً
كام�لا للإعالم يف جامع��ة بريزيت ،يتكون م��ن �ستة طوابق
ويحت��وي عل��ى �أحدث التقني��ات واملع��دات وا�ستوديوهات متط��ورة للإذاعة
والتلفزيون .فقد علم حممد امل�سروجي �أن جامعة بريزيت بحاجة ما�سة ملبنى
للإعالم ،فاتفق مع �إدارة اجلامعة على �إن�شائه.
ويعتق��د امل�سروجي «�أن للإعالم قيمة كب�يرة ور�سالة عظيمة وت�أثريًا
كب�يرًا على املجتم��ع ،و�إذا ا�ستعم��ل ب�شكل �صحي��ح وبطريقة هادفة،
ف�إنه ي�ؤدي ر�سالة نبيلة جدًّا تخدم املجتمع و�أفراده».
وتقدي��رًا لدعم��ه القيّ��م و�إجنازات��ه الت��ي خدمت م�س�يرة جامع��ة بريزيت

و�أطالبه��ا ،فق��د منحت��ه اجلامع��ة �شه��ادة الدكت��وراة الفخري��ة .يق��ول
امل�سروج��ي�« :أفتخ��ر بهذه ال�شه��ادة ،التي �أعتربها �أهم م��ن كل ال�شهادات،
ومنح��ي ه��ذه ال�شهادة م��ن جامعة بريزيت يعن��ي �أنني كن��ت قدمت الكثري
ملجتمع��ي ،الأمر الذي �سي�شجعني على اال�ستمرار مبا �أقوم به ،وباعتقادي،
هي �أكرب قيمة من الدكتوراة العادية التي ميكن احل�صول عليها بالدرا�سة».
وخت��م امل�سروج��ي حديث��ه م��ع «احل��ال» بقوله« :رغ��م تع��دد العراقيل
وال�صعوب��ات الت��ي قد منر به��ا ونواجهه��ا ،والتي ترجع معظ��م الأحيان
لكونن��ا حتت احتالل يتحكم يف �صادراتن��ا ووارداتنا و�أ�سواقنا وتنقالتنا
وعالقاتن��ا ،التي هي �أ�سا�س �أعمالنا التي ن�سعى لتحقيقها وتطوير املحقق
منه��ا .ورغم قي��ود االحتالل التي ق��د فر�ضتها اتفاقي��ات كاتفاقية باري�س
االقت�صادي��ة� ،إال �أن��ه ال وج��ود للم�ستحي�لات ،و�إذا كنا قادري��ن على �أن
نحل��م ،فال �شيء �سيقف يف طريق �شبابن��ا ،فال�شباب قادر على حتقيق كل
م��ا يفك��ر ويحلم به ،لك��ن الأمر يتطل��ب املثابرة واملتابع��ة واالخال�ص يف
العم��ل وب��ذل كثري من اجلهد ال��ذي �سي�ؤتي ثماره بعد م��دة من الزمن قد
ال تك��ون ق�صرية ،وعلى �شبابنا �أن يعلم �أن توفر الفكرة والنية والعزمية
عل��ى تنفيذها� ،ستو�صلهم �إىل مراده��م ،وليعلموا �أنه رغم كون املال عام ًال
مهمًّا� ،إال �أنه ثانوي ،وعليهم تنظيم الأوقات وو�ضع �أهداف منطقية قابلة
أوال ب�أول وحتقيقه��ا ً
للتطبي��ق وال�سعي وراءه��ا بالعمل � ً
هدفا تلو الآخر،
وه��و ما �سيو�صله��م �إىل امل�ساحة التي �سيكونون فيه��ا منتجني و�إ�ضافيني
ن�سعد بهم وهم يقودون جمتمعنا نحو النماء واالزدهار.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

����م ال����ن����ازح��ي�ن� ..أوب����ئ����ة ت��ن��ت�����ش��ر يف م����دار�����س الأون��������روا
االزدح���������ام �آخ������ر ه� ّ
عبير األدغم
بعد �أكرث من �شهرين على انتهاء احلرب العدوانية على غزة،
ما زالت �آثارها يف كل زاوية يف القطاع ،وزيارة واحدة �إىل مراكز
الإيواء التي تركز معظمها يف مدار�س الأونروا ،كفيلة بالك�شف
عن حجم امل�أ�ساة التي تنوء بحملها م�ؤ�س�سات القطاع.
وال يقت�ص��ر الأمر على االكتظاظ ال��ذي يعي�شه النازحون ،بل مبا
يخلف��ه هذا االزدح��ام من �أمرا���ض و�أوبئة تنت�ش��ر بينهم ،ت�شكل
م�صدر قلق للمراقبني.
"احل��ال" جتول��ت يف بع���ض مراك��ز الإي��واء ،وا�ستمع��ت �إىل
�شهادات حية عن املعاناة التي يعي�شها النا�س فيها.
يف �إح��دى املدار�س ،كانت هناك امر�أة تن��ام على فر�شة وبجانبها
مولوده��ا .تق��ول امل��ر�أة �إن احل��رب ب��د�أت وهي حام��ل يف ال�شهر
الثامن ،وو�ضعت مولودها خالل النزوح املتكرر من بيت �إىل بيت،
�إىل �أن ا�ستقر بها احلال يف �صف مبدر�سة تابعة للأونروا.
و�أ�ضاف��ت �أن مولودها ب�صحة جيدة ،لكنها تخ�شى من العدوى التي
تنتقل بني "ال�سكان" ب�سرعة ،ودون قدرة حقيقية على �إيقافها.

احلاج ال�سبعيني �أبو �صالح ي�شكو من افتقار املدار�س �إىل النظافة،
وعدم توفر دورات مياه نظيفة ،ما ي�ضطره �إىل الذهاب �إىل امل�سجد
القري��ب من املدر�سة ال�ستخدام احلمام� ،أو �إىل امل�ست�شفى القريب
لالغت�سال �أو الو�ضوء ،مطالبًا الأونروا وحكومة التوافق بتوفري
حد �أدنى من النظافة يف مراكز الإيواء.
م��ن جهته��ا ،تق��ول �أم حمم��د ( 40عامً��ا) :عن��دي �سبع��ة �أبناء،
�أ�صغره��م عم��ره �سنت��ان و�أخوه الأك�بر (� 4سن��وات) و�أخته (6
�سن��وات) يعانون م��ن نزالت معوية متك��ررة وارتفاع يف درجات
احل��رارة .وكل ي��وم �آخ��ذ �أحده��م للعي��ادة ،فيتح�سن قلي ً
�لا ،ثم
مير���ض الآخر ،ب�سبب عدم نظاف��ة الأكل واملكان ،والعدوى التي
تنت�شر ب�سهولة.
ويتح��دث "�س��كان" مراك��ز الإي��واء عن انت�ش��ار �أمرا���ض جلدية
كاجل��رب ،والن��زالت املعوي��ة وارتف��اع احل��رارة ،وع��دم توفر
العناية الالزمة للمواليد اجلدد.
الدكت��ور �إ�سماعيل عبد املنعم �صاحب عيادة يف حي الأمل بخان
يون�س ،حتدث عن وجود م�شكلة يف ت�صريف املجاري باملدار�س،
كاف للنازحني،
تفاق��م م�شكل��ة التلوث ،كم��ا �أن عدم توف��ر م��اء ٍ
�س��واء لل�ش��رب �أو لال�ستعم��ال ال�شخ�ص��ي ،ي�ضاع��ف امل�شكلة،

مغ�صا كلويًّا ونزالت معوية.
م�ضي ًفا �أن الأطفال �أغلبهم يعانون ً
وم��ع تكد���س النا�س ،تنتقل الع��دوى بينهم ،وخا�ص��ة الأطفال،
ب�شكل �أ�سرع.
�أم��ا وكال��ة الأونروا ،فقد �أك��د حممد العامودي م�س���ؤول مدار�س
الإي��واء يف حمافظة خان يون�س التابعة للوكالة �أن اخلدمات التي
قدمتها وما زالت تقدمها ملن تبقى من نازحني كانت فوق طاقتهم.
و�أ�ضاف �أن عدد النازحني قارب على � 6000شخ�ص يف املحافظة،
م�ؤكدًا االهتمام بنظافة املدار�س وتوفر املياه فيها.
وقال��ت الباحثة االجتماعي��ة فاطمة �أبو �شمال��ة �إحدى امل�شرفات
عل��ى مدار���س الإيواء مبحافظة خ��ان يون�س :رغ��م اكتظاظ عدد
النازحني ،فقد كنا نقدم خدمات متنوعة غذائية ومادية ونف�سية،
مو�ضح��ة �أن عملهم بامليدان خالل �أي��ام احلرب كان داعمًا له�ؤالء
النازح�ين وتق��دمي العون وامل�ساع��دة والدع��م النف�سي من خالل
القي��ام بجل�س��ات تر�ش��د الأ�س��ر وحت�س��ن نف�سياته��م م��ن خ�لال
اال�ستماع مل�شاكلهم وحماولة حلها.
وح�س��ب �إح�صائي��ات �أ�صدرتها الأونروا ،ف���إن املدر�سة الواحدة
كان��ت ت���ؤوي � 3000شخ�ص ،فيما تك��ون طاق��ة احتمالها 1500
طالب ،ما جعل ال�صف الواحد يقطنه �أكرث من  50فردًا.
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ال "داع�������������������ش" يف ال���������ض����ف����ـ����ة وم�����ه�����م�����ة ت�����ن�����وي�����ر امل������واط������ن���ي��ن ت�����ق�����ع ع�����ل�����ى اجل���م���ي���ع
زينب حمار�شة •
تناول��ت و�سائ��ل الإع�لام يف الف�ترة الأخـرية �أنب��اء تفيد
بوجود بع�ض م��ن املنتمني �إىل تنظي��م الدولـة الإ�سالمـية
املعروف بـ "داع�ش" يف فل�سطني ،الأمـر الذي �أثـار �ضجـة
�إعالمـي��ة يف ال�ش��ارع الفل�سطين��ي ،واحت��ل م�ساح��ة على
منابر امل�ساجد وخطب الأئــمة.
و�أث��ار ادعاء جهاز الأمـ��ن الإ�سرائيلي "ال�شاباك" بوجود
م��ا ال يقل ع��ن  10من فل�سطيني��ي الـ ،48الذي��ن ان�ضموا
�إىل مقاتل��ي تنظيم داعـ���ش يف �سوريا والع��راق؛ خماوف
جدي��دة يف ه��ذا املو�ضوع ال��ذي يجلب التوت��ر ال�سيا�سي
واملجتمعي.
ويف مقابل��ة خا�صـ��ة �أجرته��ا �صحيف��ة "احل��ال"� ،أك��د
الناطق با�س��م الأجهزة الأمنية اللواء عدنان ال�ضمريي
خل��و ال�ضف��ة والأرا�ضي الفل�سطينية م��ن تنظيم داع�ش
املت�ش��دد ،م�ؤك�� ًدا �أن غالبي��ة الفل�سطيني�ين �أ�صح��اب
التوجهات القتالية �ضد االحتالل ما زالت بو�صلتهم نحو
القد�س وفل�سط�ين ولي�س الع�صاب��ات الدينية امل�سلحة.
واجهت��ه
و�أو�ض��ح ال�ضم�يري �أن �شع��ب فل�سط�ين كل��ه ِ
وبو�صلت��ه جت��اه القد���س و�إنه��اء االحتالل ،وق��ال" :ال
�أعتقد �أن داع�ش لها هذا التوجه" ،م�ؤك ًدا عدم وجود �أي
من عنا�صر هذا التنظيم �أو م�ؤيدة يف فل�سطني ،داع ًيا اهلل
"�أال يكون لدينا يف امل�ستقبل مثل هذه الظاهرة التي ال
تن�سج��م مع فهم الفل�سطينيني وال مع الدين اال�سالمي"،
م�ؤك�� ًدا �أن �أي ن�ض��ال ال تكون بو�صلته القد�س هو حترك
م�شبوه.

واعت�بر �إم��ام م�سجد الطيب��ة باخلليل �سع��د الزعرتي �أن
هناك الكثري م��ن املواطنني اجلاهلني بالإ�سالم ال�صحيح،
لذلك جند �ضعاف النفو�س الذين مييلون لهذه اجلماعات.
وقال �إن هناك جماعات �أخرى ي�ؤدي حب �أفرادها للإ�سالم
�إىل ت�أيي��د ه��ذا الفكـ��ر ،ظ ًّنا منه��م �أنه دي��ن اهلل ال�صحيح،
معتمدين يف ذلك عل��ى �أن ما ي�سمعونه وما ي�شاهدونه من
�أعم��ال له��ذا التنظيم كط��رد امل�سيحي�ين ،ومعاقبة الزناة
وغ�يره ،ه��و م��ن �صمي��م الإ�س�لام ،وه��و باملطل��ق عك�س
ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء.
و�أ�ضاف الزع�تري لـ "احلال" �أن ال�سلفيني كتيار �إ�سالمي
موج��ود من��ذ زمن النب��ي بريئون م��ن داع���ش و�أفكارها،
داع���ش مل تخرج م��ن ال�سلفي��ة ،بل خرجت م��ن الإخوان
امل�سلمني املعروف عنه��م �أنهم �ضد التيار ال�سلفي ،داع�ش
وقبله��ا القاعدة وقبله��ا جبهة الن�ص��رة خرجت من رحم
واح��د وه��و الإخ��وان امل�سلمني وه��ي التي تف��رق ه�ؤالء
وتدع��و به��م �إىل فكره��ا وهو فك��ر التكفري واخل��روج عن
احلاكم.
ويق��ول الزع�تري �إن ه��ذه اجلماعة ظه��رت يف زمن النبي
حممد وعرفت با�سم اخلوارج ،وقد حذر منها النبي مرا ًرا
وتك��را ًرا يف كل زم��ان ومكان ،و�إن اختلف��ت م�سمياتها مع
مرور الزمـن.
كم��ا �أ�ش��اد الزع�تري ب��دور خطب��اء و�أئمـ��ة امل�ساج��د يف
احلدي��ث م��ع املواطنني ع��ن ق��رب يف يوم اجلمع��ة ،ويف
درو���س الدي��ن التعليمية ،م��ن �أجل توعي��ة النا�س ب�شكل
وا�ضح حول ال�صواب والأ�صوب.

ويف املجتم��ع الفل�سطيني ،تع��ددت �آراء املواطنني فيما يتعلق
بتنظي��م الدولة الإ�سالمية وحقيقت��ه ،واعترب بع�ض املواطنني
�أن داع�ش ميثل الإ�سالم احلقيقي.

مفارجة :يخدعون ال�شباب امل�سلم

م�سلمون حقيقيون

و�أ�شار �أ�ست��اذ ال�شريعة والدرا�س��ات الإ�سالمـية ح�سن

ب�سام عوي�ضة

اللواء عدنان ال�ضمريي

من��ر مفارجة� ،إىل �أن داع���ش ي�ستند �إىل علماء م�شهورين
يف الع��امل الإ�سالم��ي م��ن باب خ��دع ال�شب��اب بفكرهم،
ولأن منه��ج �شبابن��ا الت�سلي��م وال ميلك��ون ملكة البحث
والتوثي��ق ،وانعزل��وا ع��ن فكره��م وتراثه��م ،وهب��ط
م�ستوى فهم الألف��اظ وامل�صطلحات الفقهية وي�صدقون
دون بحث.
وحم��ل الأ�ستاذ مفارجـ��ة مهمـة تنوي��ر املواطـنني على
كل عربي يع��ي حقيقة هذا التنظيم وج��ذوره الأ�صلية،
داع ًي��ا �إىل توعي��ة املواطن�ين وال�شب��اب ع�بر و�سائ��ل
الإع�لام املتنوعة بخطورة داع�ش عل��ى الفرد والأ�سـرة
واملجتمع.

عوي�ضة� :أعمال بربرية ولي�ست جهادية
م��ن ناحيـة �أخـرى ،ف���إن النظري��ات ال�سيا�سي��ة احلديثة
تعترب ه��ذا التنظيم �إرهاب ًّيا ،وهو م��ا �أكده املتخ�ص�ص يف
الإ�س�لام ال�سيا�سي الدكتور ب�س��ام عوي�ضة ،م�ؤيدًا وجود
حركات �إ�سالمي��ة فل�سطينية كاجلهاد الإ�سالمي وحما�س،
و�إن كن��ت ال �أتف��ق معه��م� ،إال �أن له��ا احل��ق يف مقاومـ��ة
االحت�لال ،حي��ث �إن كل الأطياف ال�سيا�سي��ة الفل�سطينية

ح�سن منر مفارجة

والعربية واالتفاقيات الدولية تن�ص بحقنا على املحاربة
ومقاومة االحتالل ،لك��ن داع�ش حركة �إ�سالموية �إرهابية
كالقاعدة.
و�أ�ض��اف عويـ�ضة �أن ه��ذه احلركات تع��ود باملجتمع �إىل
اخلل��ف ،وما تق��وم به من �أعم��ال همجي��ة وبربرية يعود
بالع��امل �إىل الع�صور الو�سطـى ،واملطل��وب من كل �إن�سان
عرب��ي تنوي��ري �أن يح��اول الق�ض��اء على داع���ش ،وعلى
الدول العربية �أن تتحد ملحاربة هذا التنظيـم قبل �أن تقوم
بذلك �أمريكا ،حمم ًال �أمريكا م�س�ؤولية متويل هذا التنظيم،
ولوال مقتل ال�صحافيني الأمريكيني يف الفرتة الأخرية ،ملا
قامت ب�ضربه.
و�أو�ضح عويـ�ضة �أن النظري��ات ال�سيا�سية احلديثة التي
ت�ضم العلوم ال�سيا�سية مبختلف �أنواعها ،والدميقراطية،
ي�ستحي��ل �أن ينبث��ق عنها تنظي��م كداع�ش ،ب��ل انبثق من
الظل��م واجله��ل يف الوط��ن العرب��ي والفقر ،وه��و تنظيم
ا�شتغل با�سم الدين واملتدينني ليتغلغل �إىل كل بيت عربي،
فال ارتباط بني داع�ش ونظريات ال�سيا�سة احلديثة.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ت�������ص���دع يف ح���ك���وم���ة ن��ت��ن��ي��اه��و ي���ق���ود �إىل ت��ب��ك�ير م���وع���د االن���ت���خ���اب���ات
نظري جملي
ل��و �أتيح املج��ال لرئي�س ال��وزراء الإ�سرائيل��ي بنيامني
نتنياه��و� ،أن يلغ��ي الدميقراطي��ة الإ�سرائيلي��ة
واالنتخاب��ات ويتوج ملكًا عل��ى �إ�سرائيل بال منازع ،ملا
ت�أخر عن ذلك �أب��دًا .ويف الواقع� ،إنه يت�صرف كملك منذ
زمن طوي��ل ،ي�صفي اخل�صوم ويبع��د املقربني ويطلب
لنف�س��ه �صالحي��ات فردي��ة يف االنتخاب��ات الداخلية يف
حزب��ه الليك��ود ،ولك��ن �شخ�صيت��ه ال�ضعيف��ة واملهتزة
بع�ض الأحيان جتعل رغباته هذه يف مهب الريح .ويجد
نف�سه بني الفينة والأخرى عر�ضة لل�ضغوط ال�سيا�سية
واحلزبي��ة والأمني��ة ،من كل حدب و�ص��وب .فاجلميع
يعرف��ون �أنه يفتق��ر ملقوم��ات الزعي��م .و�أ�صبح يعرف
بلقب" :القابل لل�ضغط".
ولك��ن ،م��ن �سخري��ات ال�سيا�س��ة اال�سرائيلي��ة� ،أن
نتنياه��و ال�ضعي��ف ه��ذا ه��و �أق��وى ال�شخ�صي��ات
ال�سيا�سي��ة يف �إ�سرائيل .قوت��ه لي�ست يف �شخ�صه وال
يف �سماته القيادية ،بل تكمن يف �ضعف خ�صومه .ففي
ال�ساحة احلزبية ،ال يوجد من هو �أكرث �شعبية منه.
فم��ع �أن ح��وايل  %24ي��رون فيه �شخ�صي��ة منا�سبة
لرئا�س��ة احلكومة ،ف�إن من يلي��ه يف ال�شعبية رئي�س
املعار�ضة يت�سحاق هريت�سوغ ال يتعدى  ،%11لذلك
بق��ي نتنياهو رئي�س حكوم��ة .ويف الرتكيبة احلالية
رئي�س��ا
للأح��زاب اال�سرائيلي��ة� ،سيع��اد انتخاب��ه
ً
للحكوم��ة مرة �أخ��رى �إذا ج��رت االنتخابات اليوم.
بي��د �أن ه��ذا ال يجع��ل خ�صوم��ه ي�ست�سلم��ون .وقد
بادر وزير البيئة الإ�سرائيلي ،عمري بريت�س ،لتقدمي

ا�ستقالت��ه من حكومة نتنياهو ،م��ع علمه اليقني ب�أن
ريا يف االئتالف
هذه اال�ستقالة ق��د حتدث
ً
ت�صدعا كب ً
احلاك��م ،وقد ت�سق��ط احلكومة ،لكن ه��ذه بالنتيجة
ال تعرب بال�ضرورة ع��ن تخل�ص من نتنياهو� ،إال �إذا
�شه��دت �إ�سرائيل تركيبة انتخابي��ة خمتلفة .وهناك
م��ن ي�سعى يف �إ�سرائيل وخارجه��ا �إىل تغيري تركيبة
اخلريط��ة ال�سيا�سي��ة حت��ى ال يع��ود نتنياه��و �إىل
احلكم .لكن النجاح يف املهمة ال يبدو قري ًبا يف الوقت
احلا�ضر.
احتجاج��ا عل��ى �أداء احلكوم��ة
لق��د ا�ستق��ال بريت���س
ً
الفا�ش��ل ال��ذي ت�سبب يف جم��ود عملية ال�س�لام وانهيار
الأو�ض��اع الأمني��ة م��ع املناط��ق الفل�سطيني��ة ،وكذلك
عل��ى �سيا�سته��ا االقت�صادي��ة واملوازنة العام��ة .و�أبلغ
بريت���س زعيمة حزبه ،ت�سيبي ليفني ،قراره باال�ستقالة
م�سب ًق��ا حت��ى ال يحرجها ،وه��ي التي ما زال��ت تتم�سك
به��ا على �أم��ل �أن تقنعها بتغيري �سيا�سته��ا من الداخل.
وكان بريت���س ق��د انفج��ر يف مقابل��ة تلفزيوني��ة فوجه
ع��دة انتقادات �شديدة لنتنياهو ،وق��ال �إنه "رهينة بيد
املتطرف�ين" ،و"ب��ات ي�شكل عقب��ة �أمام تق��دم �إ�سرائيل
ومل يعد فيه �أمل ،بل �صار هو امل�شكلة ومل يعد فيه �أمل
باحل��ل" .و�أعلن �أنه ل��ن يدعم امليزاني��ة العامة" ،التي
تعترب ميزانية تكري�س الفقر للفقراء والرثى للأغنياء".
وق��ال" :لن �أكون جز ًءا من احلكوم��ة التي توا�صل هذا
النه��ج" .و�أ�ض��اف" :رئي���س احلكوم��ة ح�� ّول �سيا�سة
الي�أ�س ل�سيا�سة مركزية".

وعن �س�ؤال ح��ول "الأو�ضاع الأمنية" ،قال �إن "رئي�س
احلكوم��ة رهينة للجهات الأكرث تطر ًف��ا" ،و�أ�ضاف" :يف
الوق��ت ال��ذي ي�شتع��ل ويغل��ي كل �شيء حولن��ا ،يتبنى
ون�صو�ص��ا متطرف��ة ومينح
رئي���س احلكوم��ة مواق��ف
ً
ال�شرعية لإ�شعال املنطقة".
ومن يتابع ال�سيا�سة اال�سرائيلية يف ال�سنوات الأخرية،
ي��درك �أن ه��ذه اخلط��وة ه��ي بداي��ة ت�ص��دع كب�ير يف
االئت�لاف احلكوم��ي ،عل ًما ب���أن وزير االقت�ص��اد وزعيم
ح��زب "البي��ت اليه��ودي" اليمين��ي املتط��رف ،نفت��ايل
بيني��ت ،كان قد �ص��رح (يف  6ت�شرين الث��اين � )2014أنه
مل يع��د للحكوم��ة "احلق يف الوج��ود" ،وذلك ب�سبب ما
و�صف��ه بـ "عدم حماربتها للإره��اب كما يجب" .ويف هذا
م�ؤ�شر لنوايا بيني��ت وحزبه االن�سحاب من احلكومة يف
امل�ستقبل القريب.
وبنيت لي�س وحده الذي ي�ستخف باحلكومة ورئي�سها،
فمثل��ه يت�صرف جميع وزراء ون��واب البيت اليهودي،
م��ا ي�ترك االنطب��اع ب���أن احلكوم��ة مل تع��د بحاج��ة
�إىل معار�ض��ة ،فاملعار�ض��ة منه��ا وفيه��ا .وبيني��ت هو
�صاح��ب �أك�بر م�صلح��ة يف تق��دمي موع��د االنتخابات،
لأن كل اال�ستطالع��ات متنح��ه زي��ادة  5 –4مقاع��د
يف الكني�س��ت (يوج��د ل��ه الي��وم  12نائ ًب��ا) وت�ؤكد �أنه
�سي�صبح ث��اين �أكرب الأحزاب بعد الليكود .وقد يح�صل
عل��ى �أ�صوات �أكرث �إذا مت تفكي��ك االئتالف على خلفية
انفج��ار االنتفا�ضة ال�شعبية يف القد�س ،وما يتبعها من
انفج��ارات يف البل��دات العربي��ة يف �إ�سرائي��ل وال�ضفة
الغربي��ة .فه��و� ،أي بيني��ت ،يدع��ي �أن احلكومة تبدي
عج��زًا ،و�أن املطلوب ت�شديد القب�ضة احلديدية ،وهذه

ال��روح تغري وجت��ذب قوى اليمني املتط��رف فتن�سلخ
عن الليكود وتن�ضم �إليه.
لكن نتنياهو ي�سعى لطم�س هذا املو�ضوع والبحث عن
مو�ض��وع �آخر للخالف .ف�إن كان وال ب��د من انتخابات
جدي��دة ،فلتكن ح��ول مو�ضوع يك�سب��ه الأ�صوات وال
يخ�س��ره ،مث��ل قانون "الته��ود" (ال��ذي يختلف حوله
العلمانيون واملتدينون) .من هنا ف�إن انهيار احلكومة
لي���س حتم ًّي��ا .وقد ال يح��دث يف حال تهدئ��ة الأو�ضاع
الأمنية يف ال�ش��ارع الفل�سطيني .فنتنياهو كان يتباهى
دو ًم��ا �أن �سن��وات حكمه كانت الأكرث ا�ستق��را ًرا و�أم ًنا
يف �إ�سرائي��ل ،وتغ�ير ه��ذا الواقع هو ال��ذي ي�ضع�ضع
حكمه.
ويف الوق��ت احلا�ض��ر ،ينتظ��ر نتنياه��و التط��ورات يف
اجلان��ب الفل�سطيني� ،سواء كان ذل��ك بالن�سبة للأحداث
امليدانية �أو احلراك الدبلوما�سي الفل�سطيني يف ال�ساحة
الدولية .وجن ًبا �إىل جنب ،يوا�صل تناف�سه مع املتطرفني
يف مع�سكره اليميني .وهو ي�ستخدم �شعبنا كي�س �ضربات
له��ذا الغر���ض .فبالإ�ضاف��ة �إىل القمع الدام��ي يف القد�س
وال�ضفة ولدى فل�سطينيي  ،48جنده يقبل ب�سن �سل�سلة
قوان�ين تكر�س االحت�لال �أو تعمق التميي��ز �ضد العرب
تراجعا �آخ��ر يف الدميقراطي��ة .وقد �صادقت
�أو حت��دث
ً
اللجن��ة الوزاري��ة الإ�سرائيلية ل�ش���ؤون الت�شريع ،على
م�ش��روع لإحالل القان��ون الإ�سرائيلي على امل�ستوطنات
يف ال�ضف��ة الغربي��ة ،الأمر الذي يعن��ي ب�شكل عملي �ضم
امل�ستوطن��ات �إىل تخ��وم �إ�سرائي��ل حتى ل��و مل يعلن عن
ذلك ب�شكل �صريح .وهو ين�ضم �إىل �سل�سلة قوانني �شبيهة
يطلبها املتطرفون.
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�شذى دجاين •
الجئ��ون فل�سطينيون ،هجروا من الديار ليرتكوا
� ً
أر�ض��ا كان��ت كل حياته��م ،فمنه��ا م�أكله��م وفيها
م�سكنه��م� ،أما عملهم فه��و حراثته��ا وزرعها ،هم
ن�سي��ج فل�سطيني مهم ،مت ترحيله��م تدريجيًّا من
مناطقه��م يف اجلنوب كبئر ال�سب��ع ،خا�صة بعد
النكب��ة ع��ام  ،1948فتوج��ه بع�ضه��م �إىل �شرقي
مدين��ة القد���س ،يف ح�ين ذه��ب البع���ض الآخ��ر
باجتاه الأردن.
ويقط��ن غالبيته��م يف مناط��ق "جي��م" ،وه��ي
املناطق التي تخ�ض��ع لل�سيطرة الكاملة حلكومة
االحتالل ،وهي ت�ش��كل  % 61من امل�ساحة الكلية
لل�ضف��ة .بالت��ايل ،وهن��اك م��ا ن�سبت��ه  % 85م��ن
بيوته��م غري مت�صل��ة ب�شبكات الكهرب��اء واملياه،
�إ�ضافة �إىل �أن �سلطات االحتالل ال تتوانى �أبدًا عن
تهجريه��م وتعذيبهم مب�ص��ادرة �أرا�ضيهم وهدم
بيوتهم ،يف الوقت ال��ذي يعتمد فيه ما يقارب 90
 %من �سكان ه��ذه التج ّمعات على الرعي كم�صدر
رئي�سي للدخل.

مزارعة :مل نعد قادرين
على تربية املوا�شي

وتع��د ع�ش�يرة اجلهال�ين ،عنوا ًن��ا للتهج�ير
واملالحقة الإ�سرائيلي��ة ،فقد تعر�ضت مل�ضايقات

عدي��دة من��ذ بداي��ة الثمانيني��ات ،كه��دم البيوت
وم�ص��ادرة الأرا�ض��ي� ،إ�ضاف��ة �إىل �أن االحت�لال
م��ا زال يرح��ل �أع��دادًا كبرية منهم حت��ى اليوم،
رغب��ة منه يف تو�سيع م�ستوطناته يف ال�شرق ،كما
ق��ال رئي�س جلنة الدف��اع عن الب��دو يف العيزرية
عط��ا اهلل مزارع��ة ،فوج��ود م�ستوطن��ة "معاليه
�أدومي��م" ورغبة االحتالل بربط هذه امل�ستوطنة
وم�ستوطنة "ب�سغ��ات زئيف" �سيعمل على ف�صل
�شمال القد�س عن جنوبها متامًا.
وي�ضي��ف مزارع��ة" :ما ع��ادت لدينا ق��درة على
تربي��ة املوا�ش��ي ،لعدم وج��ود م�ساح��ات كافية
للرعي وعدم توفر الأعالف ،فبد�أنا باالجتاه نحو
العمالة عن طري��ق بيع املوا�شي ،لكن مل ي�سعفنا
هذا ،ب��ل زادت ن�سبة البطال��ة ،وحتولنا ملجتمع
م�ستهلك بدل �أن نكون جمتمعًا منتجً ا".
وحت��دث مزارع��ة ح��ول خمط��ط  ،20/20الذي
ت�سع��ى ب��ه �إ�سرائي��ل لرتحيل � 14أل��ف من البدو
ملنطقت��ي �شرق��ي القد���س والنويعم��ة خ�لال 60
يومً��ا ،وو�ضعه��م عن��د �أك�بر مك��ب نفاي��ات يف
ال�ضف��ة الغربي��ة ،دون �أن تك�ترث �إ�سرائي��ل
بالتقري��ر ال�صادر ع��ن منظمة ال�صح��ة العاملية،
ال��ذي حذرت به ال�س��كان وحت��ى احليوانات من
االق�تراب م��ن تل��ك املنطق��ة خلطورته��ا وت�سمم

هوائه��ا .وق��د رحل��ت �إ�سرائي��ل ً
بع�ضا م��ن هذه
القبيل��ة ع��ام  1996ق�س�� ًرا �إىل تل��ك املنطق��ة ،ما
ت�سبب ب�إ�صابة بع�ض �أبنائها مبر�ض ال�سرطان.
و�أ�ض��اف مزارعة" :توجهن��ا لالحتاد الأوروبي،
ف�ساعدن��ا برتمي��م بيوتن��ا وم��د �شب��كات مي��اه،
كم��ا �أنه تكفل ببن��اء مدر�سة قريبة م��ن التجمع،
لكنن��ا ننتظ��ر موافق��ة وزارة الرتبي��ة والتعلي��م
الفل�سطيني��ة من��ذ ثالثة �شه��ور حتى الي��وم� ،أما
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،فلم متد يدها مل�ساعدتنا
رغ��م حاجتن��ا لها بتق��دمي مقوم��ات احلياة حتى
ن�ستطيع العي�ش".
وينا�ش��د مزارع��ة ال�سلط��ة الوطني��ة �أن تكون لها
وقفة جدية معهم وتوفري �أب�سط مقومات العي�ش،
لأن الب��دو ه��م ال�سي��اج احلام��ي ملدين��ة القد�س،
وه��م الفا�صل بينها وب�ين امل�ستوطن��ات ،و�إذا مت
ترحيلهم ،ف�سيق�ضى على حلم حترير القد�س.

الأونروا� :إ�سرائيل ال تتجاوب

�أما ن��ادر داغ��ر ،الناط��ق الإعالمي با�س��م وكالة
الغ��وث الدولي��ة "الأون��روا" ،فق��ال �إن الوكال��ة
تق��دم م�ساعدات �صحي��ة ،وتعليمي��ة ،وغذائية،
لقبائ��ل الب��دو� ،إ�ضاف��ة �إىل م�سان��دات اجتماعية
ونف�سي��ة ،خا�ص��ة ح�ين يتعر�ض��ون للعن��ف �أو

�إ�����س����رائ����ي����ل مت����ن����ع ال�����ت������أم��ي��ن ال�������ص���ح���ي ع�����ن م��ق��د���س��ي�ين
وت����ط����ال����ب����ه����م ب���������إرج��������اع �أث�������م�������ان خ������دم������ات ����س���اب���ق���ة

• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

احل���دي���ث ع���ن ال�����س��م��اح ل��ع��م��ال ال��ق��ط��اع
بالدخول �إىل �إ�سرائيل ينع�ش �آم��ال الغزيني
دعاء عبد القادر

�إبراهيم القي�سي •
لع��ل ال�سب��ب الوحيد ال��ذي يعر�ض��ك لفقدانك
ت�أمينك ال�صحي يف حال كنت مقد�س ًّيا ،هو عدم
قدرت��ك على دف��ع الأموال الباهظ��ة للت�أمينات
الإ�سرائيلي��ة يف ح��ال بلغ��ت الثامن��ة ع�ش��رة
ف�أك�ثر من العمر .ويف ه��ذا التقرير ،ن�ستعر�ض
�أمثل��ة عل��ى ح��االت تدف��ع وال حت�ص��ل عل��ى
الت�أم�ين ال�صح��ي ،لن�ستنت��ج �أن �سب��ب �إلغاء
الت�أم�ين ال�صح��ي مل يعد عدم دف��ع ال�ضرائب
وامل�ستحق��ات فق��ط ،و�إمن��ا حي��ل و�سيا�س��ات
�إ�سرائيلي��ة عن�صري��ة جت��اه حمل��ة الهوي��ة
الزرقاء لطردهم خ��ارج القد�س وخارج كونهم
مواطنني مقد�سيني.
يرتب��ط احل�ص��ول عل��ى ت�أم�ين �صح��ي م��ن
احلكومة الإ�سرائيلية م�ؤخ ًرا بوجود املعنيني
داخ��ل القد�س �أو خارجه��ا ،حيث يتوجب على
الفرد �أن ي�سكن داخل ح��دود "بلدية القد�س"،
و�إال فل��ن يح�ص��ل على تكاليف الع�لاج؛ ما قد
ي�سب��ب موت بع���ض الأ�شخا���ص يف الكثري من
الأحي��ان باعتبار احلالة غ�ير مقد�سية ح�سب
القانون الإ�سرائيلي.
يقول ح�سني امل�شني وهو من �سكان قرية بتري،
ومن احل��االت املت�ض��ررة من ع��دم احل�صول
على ت�أمني �صحي م��ن احلكومة الإ�سرائيلية:
"�إن اله��دف م��ن احلج��ج الإ�سرائيلي��ة ه��و
الق�ض��اء عل��ى الوج��ود الفل�سطين��ي داخ��ل
اخل��ط الأخ�ض��ر وبخا�ص��ة يف القد���س ،لنهب
�أرا�ضيهم وم�صادرتها" .و�أ�ضاف" :لقد رفعنا
ق�ضاي��ا كثرية عرب حمامني معروفني للحكومة
الإ�سرائيلي��ة ولك��ن بع�ضه��ا ينج��ح م��ن جهة
والبع�ض الآخر يف�شلها من جهة �أخرى ويحكم

الرتحي��ل ،مو�ضحً ��ا �أن ه��ذه اخلدم��ات ت�ص��ل
ل��كل ف��رد فيهم �سج��ل كالج��ئ فل�سطين��ي .و�أكد
داغ��ر �أنهم يدافع��ون � ً
أي�ضا ع��ن حقوقهم ،لت�صل
�أ�صواتهم لأكرب عدد ممكن من العامل.
و�أو�ض��ح داغ��ر �أن هناك  30جتمعً��ا لقبائل البدو
تتعر�ض الآن خلطر الرتحيل ،وي�ضيف" :تناق�شنا
م��ع الإدارة املدني��ة كثريًا جتاه ه��ذا اخلطر ،لكن
للأ�س��ف ،مل تك��ن هن��اك �أي ا�ستجاب��ة ،فاالحتالل
ي�سع��ى لتو�سي��ع م�ستوطنات��ه �شرق��ي القد���س
لربطه��ا مع بع�ضه��ا" .ويف الوقت الذي تعي�ش فيه
ه��ذه العائالت عل��ى م�ساحة �أر���ض ال تقل عن 10
دومن��ات ،ت�ضعه��م �إ�سرائي��ل الآن و�أغنامهم على
م�ساحة ال تزيد عن  250م ً
رتا مربعًا".
و�أكد وزي��ر الزراعة �أنه اتفق وجميع الوزراء يف
احلكوم��ة الفل�سطينية ،لتق��دمي املعونات له�ؤالء
املواطن�ين� ،سواء �أكانوا يف منطقة باب �شم�س �أو

جميع املناطق التي ي�سكنون بها ،ومتابعة جميع
�أمورهم ،عن طريق وزير �ش���ؤون �أوقاف القد�س
ووزارة �ش�ؤون اجلدار واال�ستيطان ،و�سيبد�أون
ب�ص��رف كل ما يل��زم لدعمه��م ،وتخ�صي�ص مبلغ
كبري �سي�صرف لهم من خالل وزير �ش�ؤون �أوقاف
القد�س.
م��ن جهت��ه� ،أك��د وزير �ش���ؤون القد���س د .عدنان
احل�سين��ي ،رغبت��ه واحلكوم��ة الفل�سطيني��ة يف
م�ساعدة ه���ؤالء القبائل ،بالرغم م��ن �أنها تعي�ش
يف مناط��ق "ج" ،حيث ال ميك��ن لل�سلطة الوطنية
الفل�سطيني��ة الو�ص��ول �إليه��ا وم�ساع��دة �سكانها
يف البن��اء ومتديد �شب��كات مياه وكهرب��اء ،لكنهم
�سيقوم��ون مب�ساعدته��م ب��كل ما �أمكنه��م وتوفري
مبالغ مالية ل�سد جميع احتياجاتهم.

لن��ا باحلك��م اجلائر وه��و �إما قط��ع الت�أمني �أو
التهديد ب�سحب الهوية".
وتق��ول م�ؤ�س�س��ات حقوقي��ة ومراقب��ون �إن
�إ�سرائي��ل �أ�ص��درت جمموع��ة م��ن القوان�ين
اجلديدة واحلديثة املطبقة على الفل�سطينيني
واليه��ود ،ولكنه��ا مطبق��ة ب�آلي��ات و�سيا�س��ة
خمتلف��ة متا ًما عن��د اليهود ع��ن الفل�سطينيني،
ومنه��ا الغرام��ة املالية الكبرية الت��ي تفر�ضها
حكوم��ة �إ�سرائي��ل عل��ى ح��االت التغي��ب ع��ن
ال�سك��ن داخل حدود �إ�سرائي��ل ،و� ً
أي�ضا �سحب
الت�أمين��ات ال�صحية يف ح��ال التغيب ملدة �ستة
�أ�شهر عن مكان ال�سكن الأ�صلي.

مطالبة مواطن ب�إرجاع مليوين �شيقل!

املواطن عمار خال��د ح�سن ديرية من �سكان حي
املط��ار ق��رب قلنديا ،ل��ه حكاية �أخ��رى .يقول:
"يف �شه��ر �آذار ُ ،2009قطع��ت خدمات الت�أمني
ال�صحي عن��ي وعن عائلت��ي ،وت�شمل اخلدمات
خم�ص�ص��ات اجتماعي��ة وطبية ،بذريع��ة �أنني
وعائلت��ي ال ن�سك��ن يف القد���س ،ب��ل وطالبن��ي
الت�أم�ين ب�إرجاع مبلغ ملي��ون �شيقل قيمة ما قال
�إنه قدم��ه يل ولعائلتي من خدمات وخم�ص�صات
مالية خالل  12عا ًما م�ضت" .وتابع�" :أح�ضرت
�أورا ًق��ا ثبوتي��ة خمتلف��ة تثب��ت للت�أم�ين �أنن��ي
وعائلت��ي ن�سك��ن داخ��ل ح��دود بلدي��ة القد�س،
لك��ن الت�أم�ين رف�ض االعرتاف به��ا ،و�أ�صر على
�أن البناي��ة �أو م��كان �سكنن��ا ه��و خ��ارج حدود
بلدي��ة القد���س" .و�أ�ض��اف" :من �أك�ثر امل�شاكل
الت��ي �أعانيها ب�سبب قط��ع الت�أمني ال�صحي عني
ه��و �أن ابنت��ي ال�صغ��رى (�إيان) تع��اين م�شاكل

�صحي��ة عدي��دة ،وهي بحاج��ة �إىل عالج دائم يف
امل�ست�شفي��ات الإ�سرائيلية ،و�أن��ا الآن غري قادر
على مواكبة احتياجاتها الطبية والعالجية.

حمام :حجج عن�صرية
ٍ

م��ن جهة �أخ��رى ،ي�ؤك��د املحامي يف مرك��ز القد�س
للحقوق االجتماعي��ة واالقت�صادية حممد قدح �أن
"دولة االحتالل باتت تنتهج ممار�سات ال�أخالقية،
وتت��ذرع بحجج واهية لقط��ع الت�أمني ال�صحي عن
املنتفع�ين به ،خا�صة من �س��كان القد�س ال�شرقية،
فتارة تلغيه ب�سب��ب �إقامة املنتفع به خارج حدود
بلدي��ة القد�س لأكرث من �ست��ة �أ�شهر ،وتارة �أخرى
لأن��ه ميتل��ك �أو �أح��د �أبنائ��ه ق��وة بدني��ة متكن��ه
م��ن العمل ،حي��ث جتربهم عل��ى العم��ل يف �أعمال
التنظيف مهما كان��ت ال�شهادات احلا�صل عليها �أو
احلال��ة املر�ضية التي يعاين منها� ،سواء كان م�س ًّنا
عجو ًزا �أو �سيدة �أو �شابًّا يف مقتبل العمر".
وتهدد املخططات الإ�سرائيلية اجلديدة يف تغيري
م�سار اجل��دار وحدود بلدية القد�س بعزل حوايل
� 120أل��ف مواطن مقد�سي عن القد�س؛ تعر�ضهم
لفقدان حقوقهم يف احل�صول على خدمات الت�أمني
ال�صح��ي ،و�صعوب��ة ت�أم�ين متطلب��ات احلي��اة
االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة الكرمي��ة ،وتهدي��د
ب�سحب هويتهم املقد�سية ب�شكل كامل.
ويقف املقد�سيون �أمام عقبات كثرية ،من �أهمها الو�ضع
ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي ،وحرمانه��م م��ن الت�أمين��ات
ال�صحي��ة ودخ��ول امل�ست�شفيات واالنتف��اع من العالج،
�إما النقطاع الت�أمني ال�صحي �أو للتمهيد ل�سحب الهوية.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

جت��ددت �آم��ال �آالف العمال الغزيني بعد املعلوم��ات التي حتدثت عن نية �إ�سرائي��ل ال�سماح لب�ضعة
�آالف من العمال الفل�سطينيني من قطاع غزة ،بالعمل جمددًا داخل �إ�سرائيل ،بعد منع ا�ستمر نحو 14
عامًا ،منذ اندالع انتفا�ضة الأق�صى يف العام .2000
املواطن �أحمد �أبو جاللة� ،أكد �أن العمل داخل اخلط الأخ�ضر كان وما زال حلمه وحلم كل عاطل عن
العم��ل يف قط��اع غزة ،لذلك ف�إنه بات ومنذ بدء احلدي��ث عن ال�سماح لأعداد من العمال باجتياز معرب
بيت حانون "�إيريز" ،يتابع تفا�صيل الت�سهيالت الإ�سرائيلية ،علها حتمل ب�شائر ملا يحلم به.
و�أو�ضح �أن العمل داخل �إ�سرائيل �أف�ضل بكثري من قطاع غزة ،لأن �أجور العمال مرتفعة ويتم توفر الت�أمينات
ال�صحي��ة ،وحق��وق العم��ال حمفوظة ،مبا يف ذلك مكاف�أة نهاي��ة اخلدمة ،مبي ًنا �أن فتح مع�بر بيت حانون من
جديد �أمام العمال ،يعني حت�سن الأو�ضاع االقت�صادية واملعي�شية يف قطاع غزة ،وانتعا�ش االقت�صاد.

�سالح ذو حدين

م��ن جانب��ه ،ر�أى اخلبري واملحل��ل االقت�صادي �أمني �أب��و عي�شة� ،أن �سماح االحت�لال بدخول � 5آالف
عامل �إىل الأرا�ضي املحتلة يعترب �سالحً ا ذا حدين ،له �سلبياته و�إيجابياته ،ويتمثل اجلانب الإيجابي
يف تقليل ن�سبة البطالة يف القطاع ،الذي يحوي نحو ربع مليون عامل عاطل عن العمل.
وب�ين �أن��ه "ال ميك��ن لأحد �إن��كار اجلوانب ال�سلبي��ة لذل��ك ،فالعم��ال الفل�سطينيون مه��رة ،والقدرة
الإنتاجي��ة للواحد منه��م تعادل �ضعفي مثيلها للعامل الأجنبي ،ال��ذي يتقا�ضى �ضعف �أجرة العامل
العربي ،وهذا ينعك�س �إيجابًا على منظومة االقت�صاد الإ�سرائيلي ،وي�ساعد على ترميمه ،خا�صة بعد
اخل�سائر الكبرية ،التي مني بها جراء العدوان على قطاع غزة".
وب�ين �أبو عي�شة �أن هذا يحول االقت�صاد الفل�سطين��ي �إىل اقت�صاد �أ�سري وتابع لالقت�صاد الإ�سرائيلي،
لأن �إ�سرائي��ل ه��ي التي تتحكم يف انتقال الب�ضائع عرب املعابر ،منوهً ا �إىل �أنه دخول عمال مهرة للعمل
داخ��ل اخل��ط الأخ�ضر ،ي�شكل عائ ًقا �أمام �إعمار غزة ،لأن ذلك �سيفرغ القطاع من ال�صانعني والعمال
املهرة املتمر�سني ،ومن يبقون هم الأقل خربة وكفاءة.

�إنعا�ش االقت�صاد الإ�سرائيلي

و�أكد عبد الفتاح �أبو مو�سى مدير الإعالم يف وزارة االقت�صاد �أن �أي ت�شغيل للعمال �سواء يف الأرا�ضي
املحتل��ة �أو اخلارج ينعك���س بالإيجاب على احلياة االقت�صادية يف قطاع غ��زة ،و�أي دخل مايل يعود
على قطاع غزة �سي�ساعد على حت�سني معي�شة العمال ،الذين عانوا الأمرين لتعطلهم عن العمل.
و�أ�ش��ار �أب��و مو�س��ى �إىل �أن �إ�سرائيل تهدف من ال�سماح بدخول � 5آالف عام��ل �إليها �إىل ت�شغيل الأيدي
العاملة املهرة املفيدة لها وغري املكلفة ،مقارنة بارتفاع �أجور العمال الأجانب.
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"التحر�ش بن�ساء امل�ستوطنني مزاعم و�أكاذيب للتغطية على العن�صرية"

ال����ع����م����ال ال������ع������رب ..ك����ائ����ن����ات غ���ري���ب���ة ال ي����ري����د امل����ت����ط����رف����ون ال����ي����ه����ود ت���و����ص���ي���ل���ه���ا يف احل����اف��ل�ات
روال �ضمرة •
ل��كل فل�سطين��ي حكايت��ه اخلا�ص��ة يف حتم��ل
عن�صرية االحتالل اال�سرائيلي ،وهناك الكثري
م��ن الفل�سطينيني قذفت به��م احلياة للعمل يف
�أر�ضهم امل�سلوب��ة ،لي�صبحوا مندرجني حتت
م�سم��ى "العم��ال الفل�سطيني�ين يف �أرا�ض��ي
 ."1948وه���ؤالء العمال ي�شكل��ون ال�شريحة
الأك�بر م��ن الفل�سطيني�ين الذي��ن يعانون من
عن�صري��ة االحت�لال ،ويتعر�ض��ون لأ�صع��ب
�أ�ش��كال املمار�س��ات العن�صري��ة م��ن قب��ل
امل�ستوطنني واليهود املتدينني.
"احل��ال" التق��ت خم�س��ة م��ن العم��ال
الفل�سطيني�ين الذي��ن ع�بروا بطريقته��م
اخلا�ص��ة ع��ن الأ�سالي��ب واملمار�س��ات
العن�صرية املجحف��ة بحقهم واملتبعة من قبل
اليهود املتطرفني.

"ال يريدوننا يف البا�صات"

يق��ول يو�س��ف عل��ي ب�ش��ارات ( 23عا ًما) من
اخللي��ل" :اليه��ود املتدين��ون ه��م ال�شريح��ة
الأك�ثر ق�س��وة يف التعام��ل م��ع العم��ال
الفل�سطيني�ين ،وي�ستخدم��ون �شت��ى الط��رق
والأ�ساليب لإهانة العامل الفل�سطيني".
و�أ�ض��اف ب�ش��ارات" :طريق��ة تعام��ل اليهود
معن��ا كعم��ال فل�سطينيني تختل��ف من جماعة
متطرف��ة الخرى ،فمنه��م من ال يحب��ذ ر�ؤيتنا
والتعام��ل معن��ا ملج��رد �أنن��ا فل�سطيني��ون،
ومنه��م م��ن يعرت���ض طريقن��ا ومينعن��ا م��ن
التنقل يف با�صات نقل الركاب ،و�إ�ضافة لذلك،
ف�إنه��م يختلقون امل�ش��اكل معنا ليجربونا على
االعت��ذار عل��ى ذن��ب مل نقرتف��ه� ،أو الن��زول

من و�سيل��ة النقل ،وهذا امل�شه��د يتكرر ب�شكل
يومي".
و�أك��د يو�س��ف �أن "املمار�س��ات العن�صري��ة
املتبع��ة بح��ق العام��ل الفل�سطين��ي تتع��دى
اجلان��ب الأخالق��ي ،فف��ي كثري م��ن الأحيان،
يتعر���ض العام��ل لأق�س��ى �أن��واع ال�شتائ��م
والإهان��ات ،ع��دا ع��ن اال�ستف��زاز الدائ��م من
قب��ل امل�ستوطن�ين ،وهذا م��ا يدفعن��ا يف كثري
م��ن الأحيان �إىل الرد عليه��م بنف�س الأ�سلوب،
و�أحيا ًنا ن�ضطر للتدافع بالأيدي".
و�أ�ض��اف ب�ش��ارات �أن معاناتن��ا الأكرب عندما
يتهمن��ا اليه��ود املتدينون بالتحر���ش بالن�ساء
اليهودي��ات ،وهذا ما يدخلن��ا يف متاهة الدفاع
ع��ن النف���س �أم��ام �أنا���س ال يعرف��ون �سم��ات
الإن�ساني��ة م��ن جه��ة ،ويقلب��ون احلقائق من
جهة �أخرى.
وال ت�سته��دف اعت��داءات املتطرف�ين �شريحة
بعينها ،فقد بني ب�شارات �أنها تطال كل العمال
الفل�سطيني�ين على اخت�لاف فئاتهم العمرية،
و�أن��ه ال يوجد عام��ل فل�سطين��ي مل يذق طعم
الإهان��ة وال��ذل واالعت��داءات اجل�سدي��ة،
خا�ص��ة �إذا كان ه��ذا العام��ل يف م��كان عم��ل
يتجمع فيه اليهود وال يوجد فيه فل�سطينيون.

�إهانات و�شتائم دائمة

م��ن جهته��ا ،قال��ت املواطن��ة مهيب��ة مو�س��ى
( 40عا ًم��ا) م��ن طولك��رم ،وتعم��ل داخ��ل
اخل��ط االخ�ض��ر�" :إن املمار�س��ات والتفرق��ة
العن�صري��ة م��ن قبل اليه��ود املتدين�ين تطال
كل العم��ال الفل�سطينيني� ،س��واء كانوا رجا ًال

حممد عبداهلل.

عالء جاد اهلل.

جمال مو�سى.

�أو ن�س��اء ،بالإ�ضاف��ة النتهاكهم كل احلرمات،
وال يتعامل��ون بلباق��ة معنا ،فك��ون الواحدة
من��ا عامل��ة فل�سطينية ي�برر االعت��داء عليها
بال�شتائم و�إهانتها و�ضربها".
وا�ضاف��ت مو�س��ى �أن ال�سل��وك ال��ذي يتبع��ه
اليه��ود املتدين��ون جتاهن��ا كعام�لات
فل�سطيني��ات غ�ير مقب��ول ،ون�سع��ى دائ ًم��ا
حلماي��ة �أنف�سن��ا منه��م ،لأن وجودن��ا معه��م
يف نف���س املكان ق��د يعر�ضن��ا لالعت��داء بكافة
�أ�شكال��ه ،كم��ا �أن نظراته��م لنا كن�س��اء ت�شكل
ريا لنا ،عدا ع��ن املخاوف الكبرية
ابت��زا ًزا كب ً
م��ن ت�صرفاته��م ،وه��ذا م��ا يدفعن��ا يف بع�ض
الأحيان لطلب نقل مكان العمل خو ًفا تعر�ضنا
للأذى.

( 32عا ًم��ا) من بل��دة طم��ون �إن "املمار�سات
العن�صري��ة جت��اه العم��ال الفل�سطيني�ين ال
ت��دل �إال على احلقد الدفني ال��ذي يكنه اليهود
املتدينون للعمال الفل�سطينيني والعرب".
وق��ال ج��اد اهلل�" :إنن��ا ُنهان يف الي��وم ع�شرين
م��رة ،لكننا نتحمل ون�صرب ،فقط لأننا بحاجة
لهذا العمل لتوفري حياة كرمية لأطفالنا".
�أم��ا العام��ل جمال مو�س��ى ( 50عا ًما) من دير
بل��وط ،فق��ال" :اليهود املتدين��ون ي�ستهزئون
بن��ا وينظرون �إلنيا باحتق��ار ،هذا على خالف
املعامل��ة القا�سية �أثناء العم��ل" .و�أ�ضاف �أن
معظم اليه��ود يتجنبون احلدي��ث �أو التعامل
معن��ا ،وه��ذا �أف�ضل لن��ا ،فالتجاه��ل يف بع�ض
الأحيان �أف�ضل بكثري من الإهانة.

( 25عا ًم��ا) م��ن جنني ،ق��ال" :املمار�سات
العن�صري��ة م��ن قب��ل امل�ستوطن�ين بات��ت
�أم�� ًرا عاد ًّي��ا بالن�سبة لنا ،ف��كل يوم نعي�ش
املعان��اة ذاتها ،وخا�ص��ة عندما نلتقي مع
امل�ستوطن�ين واليه��ود املتدين�ين يف نف�س
امل��كان ،حي��ث تب��د�أ الإهان��ات والألف��اظ
البذيئة".
و�أ�ض��اف عب��د اهلل �أن "تعام��ل اليه��ود
م��ع العم��ال الفل�سطيني�ين ال يخل��و م��ن
ال�سخرية ،خا�ص��ة عندما جنل�س يف حافلة
نق��ل الركاب ،فمن املواق��ف التي ال �أن�ساها
عندم��ا ركبت يف حافلة وكان بجانبي مقعد
ف��ارغ فل��م يقب��ل �أح��د اجللو���س بجانبي
ب�سبب مالب�سي ،عدا عن �سماعي لهم�ساتهم
و�ضحكاتهم علي".

ويف حديثن��ا م��ع العام��ل حمم��د عب��د اهلل
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"ن�صرب لأننا نحتاج العمل"

يف ال�سي��اق ذات��ه ،ع�بر العامل ع�لاء جاد اهلل

"يقرفون من مالب�سنا"

ع������م������ال امل������ط������اع������م وامل�������ق�������اه�������ي يف ف�����ل�����������س�����ط��ي��ن ..ا������س�����ت�����غ��ل��ال وع������م������ال������ة �������س������وداء
مالك �أبو عري�ش •
هل �سبق �أن جربت العمل ملدة �أربع ع�شرة �ساعة
متوا�صلة يف اليوم؟
هذا ما حدث مع كرمي �صالح " 31عامًا" من قرية
برينب��اال ،حي��ث عمل يف �أح��د املطاع��م املعروفة
و�س��ط مدين��ة رام اهلل �أربع ع�ش��رة �ساعة يوميًّا،
�سبع��ة �أي��ام يف الأ�سب��وع ،دون �أي عطلة ،مقابل
مئة وع�شرين �شيقلاً لليوم الواحد.
يق��ول كرمي :ه��ذا املبلغ قلي ٌل ج��دًّا بالن�سبة لعدد
ال�ساع��ات الت��ي يق�ضيه��ا يف عمل��ه ،وكذل��ك قليل
ل�شخ���ص ُيعيل اب ًن��ا ،وهو بحاج��ة �إىل تك�سي �إىل
قريته ب�شكل يوم��ي عندما يغادر عمله يف ال�ساعة
الثانية فج ًرا.

ال تعوي�ض عن الإ�صابات

وي�ضي��ف ك��رمي ،ال��ذي كان م�س���ؤو ًال ع��ن تقدمي
الأراجي��ل للزبائن" :حتى ه��ذه اللحظة ،فالتعب
والت�ضحي��ة مل يكونا م�شكلة كب�يرة بالن�سبة يل،
ف�أن��ا �أعرف �أن لقمة العي���ش مرة ،ولكن �أ�صبحت
الأمور خطرية عندما �أ�صبتُ يف �إ�صبع يدي �أثناء
عملي ،يف منطقة الوتر اخلطرية ،واحتاج ذلك �إىل
�أرب��ع قط��ب ،ولكنني تفاج���أت �أن �صاحب العمل
ً
تعوي�ض��ا وال حتى
مل يهت��م لذل��ك ،ومل مينحني
�إج��از ًة بعد �إ�صابتي مبا�ش��ر ًة ،بل تعدى ذلك �إىل
حتميله امل�س�ؤولي��ة يل ،قائ ًال �إنني غبي ومل �أنتبه
ل�صحتي �أثناء العمل".
م��ر ًة �أخ��رى يكظ��م ك��رمي غ�ضب��ه ،ولك��ن ت�سوء
الأمور �أكرث بعد ذلك ،فيتهمه �صاحب العمل ب�أنه

�س��رق كمي ًة من مادة املع�س��ل .عندها �أدرك كرمي
�أن الأم��ور ال جت��ري على ما ي��رام ،وفج�أة تلقى
خ�بر طرده م��ن املطع��م دون �سابق �إن��ذار �أثناء
توجه��ه �إىل العمل يف �أحد الأي��ام .توجه كرمي �إىل
حمام ورفع ق�ضي�� ًة على املطعم املذكور ،لكنه مل
ٍ
يفلح يف حت�صيل �أي �شيء.

ماذا يقول القانون؟

ين���ص قان��ون العمل الفل�سطين��ي ح�سب املادة 2
لعام  2000عل��ى �أنه ال يجب �أن تتجاوز �ساعات
العم��ل يف اليوم الواحد ت�س��ع �ساعات ،مع وجود
يوم واحد تكون مدفوعة الأجر ،ولكن
ٍ
عطلة ملدة ٍ
لغي��اب العقود بني العم��ال و�أ�صح��اب املطاعم،
ي�صب��ح حق العامل يف خط��ر ،متامًا كما حدث مع
كرمي.
كم��ا �أ�صب��ح م��ن الوا�ض��ح �أن قوان�ين ال�سالم��ة
املهنية منتهك ٌة ب�شكل �صارخ يف املطاعم واملقاهي
يف فل�سطني ،فاملواد  116و 117و 118من قانون
العم��ل الفل�سطين��ي ،تفر���ض ت�أم�ين العاملني يف
من�ش��� ٍأة م��ا� ،أيً��ا كان نوعه��ا ،م��ن قب��ل �صاح��ب
املن�ش���أة ،عل��ى جمي��ع الإ�صاب��ات الت��ي حتدث
�أثن��اء وجود العاملني يف م��كان عملهم ،ولكن ذلك
غ�ير موجو ٍد يف عدد كبري من املطاعم واملقاهي يف
فل�سطني.

غياب دور نقابة عمال املطاعم

عب��د اهلل �أحم��د ( 22عامً��ا) عم��ل مل��دة طويلة يف

�أح��د املطاعم يف بريزي��ت ،ولأربع ع�ش��رة �ساع ًة
يوميًّ��ا � ً
أي�ضا ،وكان احلظ يقف �أحيا ًنا �إىل جانبه،
ً
فيعم��ل مل��دة ث�لاث ع�ش��رة �ساع��ة� ،إذا واف��ق
�صاح��ب املطعم ال��ذي يعمل فيه عل��ى ذلك! ويف
الوقت ذاته ،اتف��ق مع �صاحب العمل على راتب
� 1500شيقل �شهريًا ،ولكنه كان يح�صل يف معظم
الأحي��ان عل��ى مبل��غ �أق��ل من ذل��ك بقلي��ل ،حيث
يدع��ي �صاح��ب املطعم �أن��ه ال ميلك م��ا يكفي من
املال لدفع كامل املبلغ.
م��رات يف يده م��ن ال�سكني،
�أ�صي��ب عب��د اهلل عدة
ٍ
حي��ث كان يعمل يف مطبخ املطع��م ،وكان ي�ضطر
لإيق��اف النزي��ف ع��ن طريق �ش��راء "�شا���ش" �أو
الل�صق من ال�صيدلية على ح�سابه اخلا�ص ،نظ ًرا
لعدم اكرتاث �صاحب العمل.
ويجيب عبد اهلل عل��ى �س�ؤالنا له :ملاذا مل تتوجه
�إىل نقاب��ة العم��ال يف املطاع��م بال�شك��وى؟ قائ ً
�لا
ب�ش��يءٍ من ال�سخرية�" :سمع��ت بنقابة فنانني �أو
نقاب��ة �صحافي�ين ،ولك��ن مل �أ�سم��ع بنقابة عمال
املطاع��م ،لأ�شك��و �إليه��م و�ضع��ي" .وي�ضيف �أن
هن��اك م��ن ال يرغ��ب يف �أن يعرف العام��ل حقوقه
النقابية ،من �أجل �إبقائه حتت ال�سيطرة.

النقابة تو�ضح

ب��دوره ،قال خال��د �أبو ه�لال رئي�س نقاب��ة عمال
املطاع��م والفن��ادق واخلدم��ات ال�سياحي��ة يف
فل�سط�ين� ،إن عددًا من ال�ش��كاوى امل�شابهة ت�صل
�إىل النقاب��ة ،وتعم��ل النقاب��ة عل��ى حله��ا ،ولكنه

عزا تفاق��م امل�شكلة �إىل عدم تطبي��ق قانون العمل
الفل�سطيني ،واقت�صاره على �أمور دون غريها.
و�أك��د �أن املراقب��ة ال�ضعيفة عل��ى تطبيق قانون
العم��ل هي الت��ي �أدت يف النهاية �إىل ع��دم تطبيقه
من قب��ل �أ�صح��اب ال�ش���أن ،وه��ذا دور احلكومة
التي يجب �أن تهتم �أكرث بالرقابة.
وح��ول ال�سالمة املهني��ة يف املطاع��م واملقاهي يف
فل�سط�ين ،ع ّل��ق قائ ً
�لا" :الإ�صاب��ات يف املطاع��م
واملقاهي �أق��ل �إذا ما قورنت بالقطاعات الأخرى،
كقط��اع ال�صناع��ة مث ًال ،ولك��ن ال ميكن �إن��كار �أن
ع��ددًا من املقاهي غري مراقبة من ناحية مراعاتها

لظ��روف ال�صح��ة وال�سالم��ة العام��ة ،و�أنه��ا قد
ت�سب��ب م�شكلة كبرية �إذا م��ا ا�ستمر الو�ضع على
ما هو عليه".
ون��وه �أب��و ه�لال �إىل �أن للنقابة عددًا م��ن الفروع
يف املُ��دن الفل�سطيني��ة ،ميك��ن للمت�ضرري��ن م��ن
عم��ال املطاعم واملقاه��ي �أن يلج���أوا �إليها لتقدمي
�شكاوى ،حي��ث �ستعمل الهيئة على حلها بالطرق
الودية مع �أ�صحاب املطاعم� ،أو من خالل اللجوء
�إىل القانون �إن ا�ضطروا لذلك.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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«احلال »  -الثالثاء  2014/11/18املوافق  25من حمرم  1436هـ

ال�صحافية عمرية ها�س يف حوار مع "احلال":
م����ب����دئ����ي الأ������س�����ا������س�����ي م���ن���اه�������ض���ة االح��������ت����ل���ال ..ول�������ن �أك�����������ون حم������اي������دة يف ه�������ذا االجت�������اه
حاورها :حممود عو�ض اهلل
عم�يرة ها�س �صحافي��ة ي�سارية جن�سيتها �إ�سرائيلي��ة ،لكن مواقفها
لي�س��ت كذل��ك ،جالت �شوارع ال�ضف��ة وغزة على م��دار عقدين ،وما
فتئت تكتب عن معان��اة الفل�سطينيني من االحتالل�ُ .صنفت من قبل
"منظم��ة �صحاف��ة بال حدود" يف قائم��ة ن�شرتها املنظمة ،كواحدة
م��ن بني � 100صح��ايف حول العامل يحملون لق��ب �أبطال املعلومات.
وهي ال�صحافية الإ�سرائيلية الوحيدة التي ت�سكن مع الفل�سطينيني
يف غ��زة ورام اهلل ،وق��د اعتقلته��ا �سلط��ات االحت�لال مرتني بدعوى
دخوله��ا لقطاع غزة .وهي � ً
أي�ضا �صاحب��ة عمود م�شهور يف �صحيفة
"ه�آرت���س" ،خ�ص�صت��ه للكتاب��ة ع��ن الواق��ع الفل�سطين��ي حت��ت
االحتالل.
"احلال" قابلت ها�س و�أجرت معها احلوار الآتي:
• طامل��ا كن��تِ يف الواجه��ة وا�صطدم��ت م��ع الدول��ة الإ�سرائيلي��ة .بع���ض
الإ�سرائيليني يتهمونك �أنك منحازة للفل�سطينيني .ماذا تقولني بهذا ال�صدد؟
 عندم��ا يقولون يل �إنني منح��ازة �إىل الفل�سطيني�ين� ،أقول لهم �إنهالي�س��ت م�س�أل��ة انحياز ،ب��ل دور ال�صحاف��ة هو الرقاب��ة على مراكز
الق��وة ،وحك��م �إ�سرائي��ل املفرو���ض عل��ى الفل�سطينيني خ�ير مثال
عل��ى ذلك .دوري ك�صحافية �أن �أراقب ه��ذا� .إنها لي�ست م�س�ألة حب
للفل�سطيني�ين ،ب��ل ه��ي �أو ًال م�س�ألة فه��م دوري ك�صحافي��ة ،وثانيًا
الت�شكيك دائمًا يف القوة والهيمنة.
• ما موقفك من االحتالل الإ�سرائيلي؟
 بالطب��ع ،من ناحي��ة �شخ�صية ،ال �أخفي �أبدا ان مب��د�أي اال�سا�سي هو�أنني �ضد االحتالل .بهذا املفهوم ف�أنا ال ولن ا�ستطيع �أن �أكون حمايدة.
• ل��و حتدثينن��ا عن حال ومالمح الإع�لام الإ�سرائيلي خالل احلرب
الأخرية؟ وكيف قيدت الرقابة الع�سكرية عملكم؟
 خ�لال احل��رب ،وكم��ا يف الأيام العادي��ة ،ال توجد رقاب��ة ر�سميةعام��ة �أو رقابة م�ؤ�س�ساتية على ال�صحافة .الرقابة الع�سكرية تكون
فق��ط على �أ�شياء حم��ددة جدًّا ال تخ�صني� .أم��ا بخ�صو�ص التقارير
الت��ي �أن�شره��ا ،فال رقاب��ة عليه��ا� .أ�ستطي��ع �أن �أن�ش��ر يف "ه�آرت�س"
تقارير تعتمد على �شهادات فل�سطينيني وحتليالت تنتقد ال�سيا�سات
الإ�سرائيلي��ة ولي�س��ت عليه��ا رقاب��ة .امل�شكلة لي�ست ح��ول الرقابة،
ميكنن��ا �أن منار�س حقن��ا يف التعبري عن الر�أي وحري��ة املعلومات،
ولك��ن للأ�سف اجلمه��ور الإ�سرائيل��ي ال يريد املعرفة به��ذا ال�صدد.
الأغلبي��ة الك�برى م��ن الإ�سرائيلي�ين ال تري��د �أن تق��ر�أ وال تريد �أن

تعرف احلقيقة.
• هل تعتقدي��ن �أن ال�صحافة يف �إ�سرائيل مهنية يف تغطيتها لعذابات
الفل�سطينيني يف ال�ضفة ،مبا فيها القد�س ال�شرقية؟
 �أن��ا �أف�ض��ل جتنب كلمة "عذابات" ،لأنها حت��ول االنتباه من منفذ�سيا�س��ة القم��ع وال�سل��ب �إىل النا�س امل�ستهدف�ين� .أق��ول دائمًا �إنني
�أكت��ب ح��ول ال�سيا�س��ة الإ�سرائيلي��ة واالحت�لال ،وم�ص��ادري هنا
لي�س��ت وثائ��ق �سري��ة �أو ت�صريح��ات �سيا�سية ،ولكن ه��ي �شهادات
النا���س وق�ص���ص حياتهم و�صمودهم .وال�صحيف��ة التي �أعمل فيها،
"ه�آرت�س" ،ترحب وت�شجع هذه الطريقة يف الكتابة.
• ماذا بالن�سبة لو�سائل الإعالم الأخرى؟
 اهتم��ت و�سائ��ل الإع�لام الإ�سرائيلية الأخ��رى �أك�ثر مب�س�ألة �أناملجتم��ع الإ�سرائيلي كان �ضحية العنف الفل�سطيني ،وغطت القليل
ج��دًّا م��ن الع��دوان الإ�سرائيل��ي ،وبالأغل��ب ،كان �إع��ادة للرواي��ة
الإ�سرائيلي��ة الر�سمية .بالن�سبة للإع�لام اال�سرائيلي ،ف�إن االحتالل
طبيع��ي وال ي�شكل مادة �إخبارية .يكتب��ون حول �إطالق نار من قبل
الفل�سطيني�ين� ،أو �شخ���ص �أ�صيب بحجارة ،ولك��ن ال يكتبون حول
احلي��اة اليومية حتت االحتالل الإ�سرائيل��ي .با�ستثناء "ه�آرت�س"،
ال تري��د و�سائ��ل الإع�لام الإ�سرائيلي��ة الأخ��رى �أن تك��ون مهنية يف
تغطيته��ا لل�سيا�س��ة الإ�سرائيلي��ة جت��اه الفل�سطيني�ين .يف القد�س،
عل��ى �سبي��ل املثال ،غطت و�سائ��ل الإعالم الأخرى كث�يرًا ما �سميت
"انتفا�ض��ة االطفال" ،ورمبا �أدى ذل��ك �إىل ذكر �أمثلة على التمييز
ال�شديد يف هذه املدينة ،ولكن قبلها ،مل ي�أخذ ذلك املو�ضوع االهتمام
الذي ي�ستحقه.
• ال�صحافة يف �إ�سرائيل انعكا�س لواقع االحتالل هنا� .ألي�س كذلك؟
 ال�صحاف��ة الإ�سرائيلي��ة ب�ش��كل عام ج��زء من املجتم��ع ،ولي�ستمنف�صل��ة عن��ه ،وه��ي متث��ل الق��راء الذي��ن ي�ستفي��دون م��ن و�ضع
االحتالل احلايل.
• من خالل متابعتك ،ما هو تقييمك لآثار حركة املقاطعة االقت�صادية
جتاه �إ�سرائيل عامليًّا؟
 املجتم��ع الإ�سرائيل��ي يعي�ش حي��اة اعتيادية مزيف��ة ،وال حاجةلأق��ول لك��م ملاذا هي مزيفة .كل �شيء يهز ه��ذا التظاهر باالعتيادية
وي�شو���ش املجتمع ويخل��ق �شقو ًقا بغرور املجتمع ،مه��م� .إن حملة
املقاطع��ة ا�ستطاعت �أن حتقق ذلك خ�لال ال�سنوات املا�ضية ،ولكن

عمرية ه�س.

ال ت�أخ��ذوا االنطباع �أن عالقات �إ�سرائيل االقت�صادية �أو الأكادميية
�أو الثقافي��ة قد ت�أثرت عمي ًق��ا بذلك .هناك حمالت يف اخلارج �أيقظـت
الوع��ي لدى النا�س ،عل��ى �سبيل املثال ،مقاطع��ة ال�شركات التي لها
ا�ستثم��ارات مبا�ش��رة بالأرا�ض��ي املحتل��ة �سن��ة � 1967أو �أ�سطول
احلري��ة لغزة .هناك رجال �أعمال ا�سرائيليون يعربون عن تخوفهم
م��ن �أن ه��ذه الظاه��رة �ستتو�سع .ولكن ه��ذا ال يعن��ي �أن االقت�صاد
الإ�سرائيلي �سينهار ب�سببها ،خا�صة �أنه يعتمد ب�شكل كبري على بيع
الأ�سلحة واخلربات الأمنية لبلدان �أخرى.
• ما هي ال�سبل املمكنة لت�صبح هذه احلملة �أكرث فعالية؟
 م��ا �سي�ؤثر على هذا االحتالل ه��و �أمران اثنان :مقاطعة الريا�ضةالإ�سرائيلي��ة ،وفر���ض احل�ص��ول على في��زا لدخ��ول الإ�سرائيليني
للبل��دان الأوروبية .يف الوقت احلايل ،ي�سافر الإ�سرائيليون من دون
في��زا �إىل �أوروب��ا ،واذا قيل له��م �إن فر�ض الفيزا عل��ى دخولهم هذه
البل��دان جاء ب�سبب خرق �إ�سرائيل للقان��ون الدويل وعدم احرتامها
حلق��وق االن�سان؛ ف�إن من �ش�أن ذل��ك �أن يفهم الإ�سرائيليني �أن هناك

ثم ًنا لالحتالل ،ولي�س فقط الربح.
• ماذا عن الآثار التي تركتها حملة مقاطعة الفل�سطينيني للمنتجات
الإ�سرائيلية م�ؤخ ًرا؟
 �أعتق��د �أن ذلك ال ي�شكل ت�أثريًا كب�يرًا على ال�شركات الإ�سرائيلية.لك��ن ل��ه دور مه��م داخ��ل املجتم��ع الفل�سطين��ي .و�أالح��ظ �أن هناك
العدي��د من املح��ال الفل�سطينية تبي��ع �سلعً��ا �إ�سرائيلية وحتى غري
ال�ضرورية منها وال تلتزم بهذه احلملة.
• ك�صحافي��ة متابع��ة لل�ش���أن الفل�سطين��ي ،ما ه��ي مالحظاتك على
واقع الفل�سطينيني اليوم؟
 �ستقر�أون عن ذلك يف كتابي القادم.• كي��ف تعقبني على احليلول��ة دون م�شاركتك يف ن��دوة داخل حرم
جامعة بريزيت قبل �أ�سابيع؟
 �أكتف��ي بالق��ول �إن املو�ضوع مو�ض��وع نقا�ش فل�سطين��ي داخلي،وحت��ى �أكرث م��ن ذلك ،فه��و نقا�ش ح��ول مواق��ف ومفاهي��م الي�سار
ومبادئه.

����س���ي���دت���ي :ان���ت���ب���ه���ي ..ف���ق���د ي���ق���ت���ل �أح����م����ر ����ش���ف���اه���ك ط����ف��ل� ًا ف��ل�����س��ط��ي��ن � ًّي��ا
جنان �أ�سامة ال�سلوادي •
بع��د الع��دوان الأخ�ير على قط��اع غزة� ،شه��دت متاج��ر الأغذية
يف بع���ض بل��دان الع��امل وفل�سط�ين ،مقاطع��ة كب�يرة للمنتج��ات
الإ�سرائيلي��ة ،ودخ��ل عل��ى خ��ط املقاطع��ة الكثري م��ن القطاعات
التجاري��ة ،لكن قطاع م��واد التجميل ظل بعي��دًا ومل يقل �أحد عنه
�شي ًئا ،علمًا �أن �أ�سواقنا تعج مبنتجات جتميل �صنعت يف �إ�سرائيل.
"احل��ال" قام��ت بجول��ة يف الأ�س��واق والتق��ت م�س�ؤول�ين
وحاورتهم حول مقاطعة منتجات التجميل الإ�سرائيلية.

�صاحب متجر :ال يوجد بديل حملي

وق��ال �أنط��وان� ،صاح��ب �أحد حم�لات م�ساحي��ق التجميل� :إن
حج��م املنتج��ات الإ�سرائيلي��ة التي ت�صلني من م��واد التجميل
تق��ارب  ،%50وحمل��ة املقاطع��ة مل ت�ؤث��ر عل��ى مبيعات��ي لأن
امل�ستهل��ك مل يج��د بدي ً
�لا ع��ن املنت��ج الإ�سرائيل��ي ،و�إذا �أراد
مقاطعة املنت��ج الإ�سرائيلي ،فلن يجد �س��وى املنتج الأمريكي
الذي يدعم �أو ًال و�أخريًا �إ�سرائيل من خالل عائدات اجلمارك.
و�أ�ضاف" :تف�ضل �شركات م��واد التجميل الفل�سطينية التعامل
م��ع ال�س��وق الإ�سرائيلية ب�سبب وج��ود وكي��ل مبا�شر و�سوق
كبرية ،ونقبل عليها نحن التجار النخفا�ض �أ�سعارها".
ويقول زياد ذياب ،وه��و �صاحب متجر مواد جتميل �آخر�" :إن
�أ�سعار املنتج الإ�سرائيلي �أقل من �أي منتجات حملية �أو عاملية
�أخ��رى ،وامل�ستهلك يبحث عن �أق��ل الأ�سعار" .وي�ضيف" :على
الرغ��م من وجود منتج��ات حملية يف متجرن��ا ونقوم بالرتويج
له��ا� ،إال �أن امل�ستهل��ك ال يقب��ل �إال عل��ى املنت��ج الإ�سرائيل��ي �أو
الأجنبي �أو الأمريكي".

مواد �أولية تخ�ضع للفح�ص

و�أف��ادت خب�يرة التجميل ماج��دة �إبراهي��م�" :إن �سبب ابتعاد
النا���س عن املنتج املحلي هو ع��دم الت�سويق اجليد له ،وبالتايل
يفق��د امل�ستهل��ك ثقته باملنت��ج املحل��ي ،ويعتقد �أن��ه ذو جودة
�أق��ل ،علمًا ب�أن مواد التجميل املحلي��ة ممتازة وجودتها عالية،
وامل�شكل��ة تكمن يف �أ�صحاب املحال التجارية الذين ال ي�سوقون
للمنتج املحلي ب�شكل جيد".
وع��ن الإنتاج املحلي ،ت�ض��رب �إبراهيم مث ً
�لا يف �شركة "بيوتي
كود" مل�ستح�ضرات التجميل يف بيت �ساحور ،وتقول �إنها �شركة
حملية حت�ضر امل��واد اخلام من م�صانع �أوروبا ،وتخ�ضع هذه
امل��واد للفح�ص الطبي يف معام��ل وزارة ال�صحة ،لذلك تباع يف
ال�صيدلي��ات ومراك��ز الع�لاج والعي��ادات الطبي��ة ،على عك�س
املنتج��ات الإ�سرائيلية ،الت��ي يقت�صر بيعها عل��ى متاجر مواد
التجميل ويف ال�شوارع.

ي�سرقون حتى اجلمال

وتق��ول نت��ايل امل�ص��ري ( 22عامً��ا)�" :سرق��ت �إ�سرائي��ل الف��ن
والثقافة والرتاث وامل�أك��والت الفل�سطينية ،ويبدو �أن الفتيات
الفل�سطيني��ات مل يدرك��ن � ً
أي�ض��ا �أن اجلم��ال الفل�سطيني �سرق
منه��ن حني ا�ستخدم��ن تلك املنتجات ،فم��ا الفائدة من مقاطعة
احللي��ب الإ�سرائيل��ي ومظهرن��ا اخلارج��ي �إ�سرائيل��ي بع��د
ا�ستخدامنا لتلك املواد".
م��ن جهته��ا ،قال��ت ال�شابة داليا عب��د اجلواد ( 20عامً��ا)�" :إن
م��واد التجمي��ل لي�ست م��ن �أ�سا�سيات احلياة ،فه��ي لي�ست مثل

احللي��ب ،وبالتايل ،فاملقاطع��ة الأ�سا�سية يجب �أن تن�صب على
امل��واد الغذائي��ة" .وفيم��ا يخ�ص مو�ض��وع مقاطع��ة منتجات
التجميل الإ�سرائيلية ،ر�أت عبد اجلواد �أن امل�س�ؤولية يجب �أال
تلقى على الن�ساء وحدهن ،بل على كل اجلماعات ال�ضاغطة يف
ق�ضايا املقاطعة.
و�أ�ضاف��ت" :ب�شكل عام ،ولي�س يف �سي��اق املقاطعة حتديدًا،
جن��د �أن اال�ستهالك خرج من مو�ض��وع احلالة اال�ستعمارية
الت��ي نعي���ش فيه��ا ،وامل�صلح��ة الذاتي��ة �أ�صبح��ت �أه��م من
امل�س�أل��ة اجلماعية ،بالت��ايل ،عندما يدخل الأف��راد للتب�ضع،
منتج��ا بر�أيهم يخ��دم وال يكل��ف ،وهنا تكمن
فه��م ي�ش�ترون ً
م�س�ؤولي��ة حم�لات املقاطع��ة يف الرب��ط الدائ��م ب�ين الظرف
اال�ستعم��اري واملنت��ج الإ�سرائيلي ودور الف��رد يف املقاومة،
وم�س�ؤولي��ة اجلماع��ات ال�ضاغطة �أن تطال��ب بفعاليات �أكرث
جدي��ة يف مراقب��ة املنتج الفل�سطيني وت�سويق��ه لإيجاد بديل
عن الإ�سرائيلي.
وال تقت�ص��ر امل�س�أل��ة عل��ى �شراء م��واد التجمي��ل �أو غريها من
م��اركات �إ�سرائيلي��ة ،كم��ا تق��ول ال�شاب��ة ق�س��م القا�س��م (23
عامًا) ،بل �إن "مكم��ن اخلطورة يف �شراء الب�ضائع الإ�سرائيلية
والع��زوف ع��ن املقاطع��ة عند قطاع كب�ير من النا���س ،بالرغم
م��ن اجله��ود احلثيث��ة للمقاطعة ،لك��ن قد يعود ذل��ك �إىل نق�ص
الإرادة واالفتت��ان بامل�ستعم��ر ومنتوجات��ه ،وم��ا يعك�سه ذلك
م��ن ت�أثري عميق على بني��ة الوعي عند النا���س وت�صاحلهم مع
واقعه��م امل�ستعَ م��ر ،بالإ�ضافة �إىل امل�أ�س��اة من حتول املقاطعة
�إىل احتفالية تنتهي مع انتهاء احلدث".

املقاطعة م�ستمرة

وتق��ول �سامي��ة البطمة �أ�ست��اذة االقت�ص��اد يف جامعة بريزيت
وع�ض��و احلمل��ة الفل�سطيني��ة ملقاطع��ة ا�سرائي��ل" :ب��د�أت
حمل��ة املقاطعة ع��ام  2005لل�ضغط عل��ى �إ�سرائيل يف خمتلف
االجتاهات الثقافية والأكادميية واالقت�صادية ،وبعد العدوان
على غزة ،كان للحملة ح�ضور على ال�ساحة الفل�سطينية ،لكنها
اقت�ص��رت على امل��واد الغذائية ب�سبب وج��ود بديل حملي� ،أما
امل��واد االخرى ،مث��ل مواد التجمي��ل ،وعلى الرغ��م من وجود
�شركة يف بيت �ساحور ،فلم ينجح ت�سويقها للم�ستهلكني".
و�أو�ضح��ت �أن ن�سب��ة م��ا ت�ست��ورده ال�س��وق الفل�سطيني��ة م��ن
ب�ضائ��ع �إ�سرائيلية ت�صل �إىل  3,4ملي��ار دوالر �سنويًّا ،وبالتايل،
ف���أي ا�ستغناء عن هذه املواد �سيح�سن و�ضع التاجر الفل�سطيني
من جه��ة ،وي�شكل و�سيلة �ضغ��ط على اجلان��ب الإ�سرائيلي من
جهة �أخرى.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ً
مواطنا يف ثالث �سنوات ..وال�شتاء يفتح الباب للكابو�س
حوادث ال�سري حت�صد �أرواح 648
مهند ال�شاعر •
ت�سبب��ت حوادث ال�س�ير ،ح�سب الإح�ص��اء الفل�سطيني يف
�شخ�ص��ا ،ويف ع��ام  2011بوفاة
ع��ام  2010بوف��اة 256
ً
�شخ�ص��ا ،ويف ع��ام
�شخ�ص��ا ،ويف  2012بوف��اة 213
211
ً
ً
�شخ�ص��ا ،يف ال�ضف��ة وقط��اع غ��زة.
 2013بوف��اة 224
ً
وهذا الع��دد كبري ج�� ًّدا ويو�ضح مدى اال�ستهت��ار ب�أرواح
املواطنني وعدم فر�ض �إجراءات �صارمة من قبل الأجهزة
التنفيذية لل�سلطة بحق مرتكبي احلوادث.
وحت�صد حوادث ال�سري يف فل�سطني ،خا�صة مع بداية كل
وهاج�سا
�شت��اء �أرواح ع�ش��رات املواطنني ،م�شكل��ة قل ًقا
ً
ي���ؤرق كاف��ة �أف��راد املجتمع ،حي��ث ت�ستن��زف الطاقات
الب�شري��ة وامل��وارد املادي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل م��ا تكب��ده
للمواطن�ين م��ن م�ش��اكل اجتماعي��ة ونف�سي��ة وخ�سائ��ر
مادي��ة ،وهو م��ا يتطل��ب �إيجاد حل��ول �سريع��ة وعملية
ق��ادرة على التقليل واحلد منها وفق خطة عمل م�شرتكة
ب�ين املواط��ن نف�س��ه و�إدارة امل��رور و�أجه��زة ال�شرطة
الفل�سطينية.
ورغ��م البني��ة التحتي��ة اجلي��دة ،خا�ص��ة عل��ى الط��رق
اخلارجية يف املحافظ��ات ال�شمالية (ال�ضفة)� ،إال �أن �أغلب
احلوادث القاتلة تقع عليها ب�سبب ال�سرعة الزائدة ،حيث
�ش��كل �أكربها حادث ال�سري الأليم ال��ذي وقع يف حافلة نقل
ط�لاب يف بلدة جبع �شم��ال القد�س راح �ضحيته � 10أطفال
عام .2011

�إدارة املرور % 90 :من احلوادث
�سببها العن�صر الب�شري

ب��دوره ،عل��ق املهند���س ف��اروق عب��د الرحي��م مدي��ر عام
هند�س��ة الطرق املكلف بقول��ه �إن  % 90من حوادث ال�سري
�سببه��ا العن�ص��ر الب�ش��ري ،و % 5ب�سب��ب املركب��ة ،ك��ون

العن�صر الب�شري هو الطرف العاقل يف هذه املعادلة.
و�أ�ض��اف عب��د الرحي��م يف مقابل��ة م��ع "احل��ال" �أن هناك
عوام��ل �أخ��رى ناجتة ع��ن الطري��ق واملركب��ة نف�سها ،قد
ت�سبب حوادث ال�سري يف فل�سطني.
و�أك��د عب��د الرحي��م �أن ح��وادث ال�س�ير يف فل�سط�ين تزيد
ن�سبتها مع بداية ف�صل ال�شتاء ،باعتبار �أن ظروف القيادة
يف ال�شت��اء ت�صنف �ضمن الظ��روف ال�صعبة ،بالإ�ضافة �إىل
الكثري م��ن العوامل التي قد تطر�أ عل��ى ال�سائقني ب�صورة
مفاجئ��ة ،مثل رطوب��ة ال�شوارع مبجرد �سق��وط الأمطار،
حيث الأتربة والزيوت وال�شحوم ،وبالتايل تزداد اللزوجة
بني �إطارات املركبة والطريق ما ي�ؤدي �إىل انزالقها.
وطال��ب مدير ع��ام هند�س��ة الط��رق يف وزارة املوا�صالت
ال�سائق�ين واملواطن�ين ب�أخ��ذ �أق�ص��ى درج��ات احليط��ة
واحل��ذر على ال�شوارع ،وعدم ال�سري ب�سرعة كبرية ،كون
�أغلب احلوادث ناجتة عن زيادة ال�سرعة.

هاج�سا
ال�شرطة :ال�شتاء ي�شكل
ً

ب��دوره� ،أك��د الناط��ق با�سم ال�شرط��ة الفل�سطيني��ة املقدم
هاج�سا لدى
ل���ؤي �إرزيق��ات �أن بداية ال�شتاء دائ ًما ت�ش��كل
ً
املواطن�ين ،وحت�ص��د �أرواح عدد كب�ير منهم ،م�ؤك��دًا �أن
ت�ش��كل طبقة لزج��ة على الطرق��ات يت�سبب بع��دم متا�سك
الإط��ارات على ال�شارع ب�شكل جيد ،خا�صة عند ا�ستخدام
الفرام��ل ،الأم��ر الذي ي���ؤدي �إىل ان��زالق املركب��ة ووقوع
احلادث.
كم��ا �أرج��ع �إرزيق��ات �سبب ارتف��اع احل��وادث على طرق
ال�ضف��ة �إىل عدم التزام ال�سائق�ين بقواعد املرور وال�سرعة
امل�سم��وح به��ا ،الت��ي تتنا�س��ب م��ع ظ��روف كل طري��ق،
بالإ�ضاف��ة �إىل ا�ستخدام ال�سائق�ين للهواتف املتنقلة خالل

القيادة.
وح��ول دور ال�شرط��ة يف التقلي��ل من هذه احل��وادث ،بني
ارزيق��ات �أن �شرطة املرور الفل�سطينية تقوم بعمل فح�ص
�شتوي للمركب��ات وحترر املخالف��ات لل�سائقني املخالفني،
بالإ�ضاف��ة �إىل دوره��ا يف الإر�شاد والتوعي��ة عرب املدار�س
واجلامع��ات وامل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة الأخ��رى م��ن خالل
تق��دمي الن�صائ��ح والإر�ش��ادات والقواع��د ال�سليم��ة ع�بر
و�سائ��ل الإعالم املحلية لتوعي��ة املواطن وال�سائق بكيفية
ال�سري على الطريق ب�أمان.
وب�ين �إرزيق��ات �أن ال�شرطة الفل�سطيني��ة حتاول يف بع�ض
احل��االت توقيف ال�سائق املخال��ف �أو املت�سبب باحلوادث
وحتويل��ه للنياب��ة و�سح��ب رخ�صت��ه وحج��ز املركب��ة يف
حماول��ة لردع��ه وردع غريه م��ن ال�سائقني غ�ير امللتزمني
بقوانني املرور.
وقال �إرزيقات �إن �أف�ضل الو�سائل للتقليل من حدة حوادث
ال�س�ير هو االلت��زام بقوان�ين وقواعد ال�س�ير والتعليمات
و�إر�ش��ادات ال�شرط��ة ،وقي��ادة املركب��ة ب�سرع��ة معقولة
تتنا�س��ب وظ��روف الطري��ق وع��دم ا�ستخ��دام الهوات��ف
وو�ضع حزام الأمان ب�شكل دائم.
وفيم��ا يتعل��ق بحم�لات ال�شرطة م��ع بداية ال�شت��اء� ،أكد
�إرزيقات �أن حمالت امل��رور م�ستمرة وهناك �ضبط وحجز
لهذه املركبات ب�شكل يومي يف كافة حمافظات ال�ضفة.

الدفاع املدين :دورنا مقت�صر
على احلوادث الكبرية

م��ن جهت��ه� ،أك��د الرائد ل���ؤي بني ع��ودة مدي��ر العالقات
العامة والإعالم يف الدف��اع املدين الفل�سطيني �أن دورهم يف
احل��وادث املروري��ة يقت�صر على تق��دمي الإنقاذ يف حاالت

احل��وادث الكب�يرة الت��ي ت�ستدع��ي تدخل طواق��م الدفاع
املدين.
وفيم��ا يتعلق بالآليات التي تقوم به��ا طواقم الدفاع املدين
حال وقوع احلوادث الكبرية ،قال عودة �إنه "عند و�صول
بالغ من ال�شرطة �أو املواطنني �أو الهالل الأحمر ،ي�ستدعي
وج��ود الدفاع امل��دين ،على الف��ور تتحرك �سي��ارة الإنقاذ
املخت�ص��ة يف ح��وادث ال�س�ير والت��ي توج��د فيه��ا معدات
خا�ص��ة للتعام��ل م��ع ح��وادث ال�س�ير مثل مع��دات الفتح
والق���ص والقطع الهيدروليكي ،وتتوج��ه �إىل املكان وتقوم
�أو ًال بعمليات الإنقاذ ح�سب الأ�صول من �إبعاد للمواطنني
وف��ك بطارية ال�سي��ارة والبدء ب�إخ��راج امل�صابني والت�أكد
من طبيعة �إ�صاباتهم ،وقد ي�ستدعي ذلك ا�ستخدام معدات
الق���ص والقط��ع الهيدروليكي��ة من �أجل �إخ��راج امل�صابني
وم��ن ث��م ت�سليمهم للخدم��ات الطبية �أو اله�لال الأحمر �أو
�سي��ارات الإ�سع��اف املتواج��دة يف امل��كان ،ليت�سنى نقلهم
�إىل امل�ست�شفي��ات �أو املراك��ز ال�صحية وتق��دمي الإ�سعافات
الالزمة والعالج لهم".
كم��ا نا�ش��د امل��ارة �ض��رورة االنتب��اه �أثن��اء ال�س�ير عل��ى
الطرق��ات خا�صة من االنزالق الذي قد ي���ؤدي �إىل حوادث
ده���س ،وق��ال" :يف الت���أين ال�سالم��ة ويف العجل��ة الندامة،
ونقول �إن درهم وقاية خري من قنطار عالج ،حتى نتال�شى
وقوع حوادث ال�س�ير ،ودائ ًما نو�ص��ي الإخوة املواطنني
وال�سائق�ين يف حاالت حوادث ال�سري بع��دم التجمهر حول
املركب��ات ،و�سرع��ة االت�ص��ال باجله��ات املخت�ص��ة مث��ل
الدف��اع املدين  102والهالل الأحم��ر  101وال�شرطة ،100
وهذه مهمة ج ًّدا".
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ك��������رة ال������ق������دم يف غ�����������زة ..ا������س�����ت�����ه�����داف اح������ت���ل��ايل وم���ل��اع������ب م���ت���ه���ال���ك���ة ودع����������م ���ش��ح��ي��ح
حممد عمر
تع��اين كرة القدم يف فل�سطني م��ن �صعوبات كثرية ،لعل �أبرزها
م�ؤخ�� ًرا الأ�ض��رار والدم��ار الذي حل��ق باملالع��ب الرئي�سية يف
قطاع غزة ،وعلى ر�أ�سها ملعبا فل�سطني والريموك.
وقال مدير ملعب الريم��وك هاين الطناين �إن امللعب الذي تعر�ض
للق�ص��ف يف ح��رب ع��ام  ،2012مل يتعر�ض يف احل��رب الأخرية
للق�ص��ف املبا�ش��ر ،ولك��ن هن��اك �أ�ض��رار غ�ير مبا�ش��رة حلق��ت
بامللع��ب ،تتمثل يف بقاء �أر�ضية امللعب م��ا يقارب  40يومًا دون
ري ،لع��دم قدرة املوظفني على القيام بعملهم ،لأن االحتالل كان
ي�ستهدف كل ما يتح��رك على الأر�ض .وح�سب الطناين ،فاحلرب
�أدت �إىل توقف البناء ،ويحتاج امللعب ما يقارب � 380ألف دوالر
لإعادة �إعماره ،حيث يعاين من دمار كامل يف املدرجات ال�شرقية.
ويفتق��د قطاع غزة �إىل بنية حتتية ريا�ضية ،فيما ا�ستطاع رئي�س
احت��اد كرة القدم اللواء جربي��ل الرجوب �أن ين�شئ بنية حتتية
ريا�ضية جديدة يف وقت ق�صري بال�ضفة الغربية.
مالعب متهالكة
و�أو�ضح الطناين �أن ملعب رفح الذي تلعب عليه كل الدرجات يف
املنطقة اجلنوبية ،لأنه امللعب الوحيد ،هو "ملعب م�ستهلك وال
ي�صلح حتى جلريان الأح�صنة عليه ولي�س للعب كرة القدم".
ويعد ملعب الريموك واح��دًا من �أقدم املالعب الفل�سطينية ،فقد
بني عام  ،1952وقد كانت فك��رة �إن�شائه تعود للريا�ضي الكبري
املرح��وم عب��د الك��رمي �أبو دف ال��ذي كان ي�شغ��ل من�صب مفت�ش
الرتبية الريا�ضية خالل فرتة الأربعينيات ،و�أقيم �أول لقاء على
�أر���ض الريموك بني ن��ادي �شباب غ��زة الريا�ض��ي و�شباب خان
يون�س وانتهى بفوز �شباب غزة الريا�ضي بهدف مقابل ال �شيء.

تدمري كامل

م��ن جانبه ،قال غ�س��ان حمي�سن مدير دائ��رة الإعالم يف وزراة

ال�شب��اب والريا�ض��ة بغ��زة �إن ملع��ب فل�سط�ين ا�سته��دف يف
ح��رب  2012ودم��ر ب�ش��كل كامل ،وعمل��ت ال��وزارة بالتعاون
م��ع اجله��ات املختلف��ة ملحاول��ة �إع��ادة احلي��اة للملعب ،ومت
التو�ص��ل ع��ن طريق عبد ال�س�لام هنية ع�ض��و املجل�س الأعلى
لل�شباب والريا�ضة مع دولة قطر وبالتن�سيق الكامل بني وزارة
ال�شباب والريا�ضة وجلنة �إعادة �إعمار غزة – دولة قطر ،وقد
مت احل�ص��ول على منح��ة قدرها ملي��ون دوالر لإن�شاء املرحلة
الأوىل من ا�ستاد فل�سطني الدويل.
و�أك��د حمي�سن �أن �أهم العقبات الت��ي يواجهها اكتمال امل�شروع
ه��ي حمدودي��ة التموي��ل وانقط��اع م��واد البن��اء بالإ�ضافة �إيل
احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة منذ �سنوات.

تكاليف باهظة

وتق��در تكاليف �إعادة �إعمار ا�ستاد فل�سطني الدويل بـ 10ماليني
دوالر ،توفر منها مليون دوالر لإن�شاء املرحلة الأوىل ،و�سيكون
امللع��ب جاه ًزا ال�ستقبال ثالثة �آالف متفرج بعد انتهاء املرحلة
الأوىل ،و� 20ألف متفرج بعد االنتهاء من امل�شروع.
ومتنى حمي�سن �أن تتح�س��ن الأو�ضاع فيما يخ�ص دخول مواد
البن��اء وا�ستكمال عملية الإعم��ار ال�ستئناف الن�شاط الريا�ضي
خ�لال الرب��ع الأول م��ن الع��ام الق��ادم ،و�أن تق��وم املنظوم��ة
الريا�ضي��ة ،وعلى ر�أ�سه��ا وزارة ال�شب��اب والريا�ضة واحتاد
ك��رة القدم الفل�سطين��ي ،بتوفري الدعم امل��ايل للمراحل القادمة
لي�صب��ح ا�ست��اد فل�سط�ين ال��دويل من��ارة تخ��دم الريا�ضي�ين
والريا�ضة يف فل�سطني.

ا�ستهداف مبا�شر

وقال م�سئول اللجنة الفنية يف احتاد كرة القدم الفل�سطيني
فتح��ي �أب��و الع�لا �إن  25ريا�ض ًّي��ا يف قطاع غ��زة واثنني يف

ال�ضف��ة الغربي��ة ،ارتق��وا يف الع��دوان الأخ�ير عل��ى غزة،
ودم��رت �أك�ثر م��ن  30من�ش���أة ريا�ضية ما ب�ين تدمري كلي
وجزئ��ي ،وعل��ى ر�أ�سها مقر احت��اد كرة الق��دم الفل�سطيني
ال��ذي �أن�ش��ئ بدع��م م��ن الفيف��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل العدي��د من
املالع��ب مث��ل ملع��ب بي��ت حان��ون ،وملع��ب بي��ت الهي��ا،
وملع��ب الن�صريات ،وملعب الهالل املع�شب ،وغريها ،وقد
بلغ حجم اخل�سائر املادية للقطاع الريا�ضي جراء العدوان
الأخري ما يق��ارب  3ماليني دوالر ،م�ضي ًفا �أن "مالعبنا غري
�صاحلة للعب عليها ،وهناك عملية لتطوير وت�أهيل املالعب
وت�صليح املدرجات وتقدر تكلفة تطوير املالعب بـ  7ماليني
دوالر".

قلة املتابعة

وفيم��ا يخ���ص ت�أخ��ر منح��ة الرئي���س حمم��ود عبا���س للأندية
الكروي��ة يف قطاع غزة� ،أرجع �أب��و العال ال�سبب �إىل الإجراءات
الروتينية البطيئة ،وكذلك قلة املتابعة احلقيقية واجلادة فيما
يخ���ص هذا املو�ض��وع ،وهذا ما �أكده م��درب احتاد ال�شجاعية
نعي��م ال�سويرك��ي ،م�ضي ًفا �أن منحة الرئي���س �أبو مازن كان من
املفرت���ض �أن ت�ص��ل يف الأيام املا�ضية وتقدر ب��ـ � 25ألف دوالر
ل��كل ن��ادٍ ،و � 12ألف دوالر م��ن �شركة جوال لرعاي��ة الدوري،
ولك��ن ت�أخر املنحة الرئا�سية كان ال�سبب يف اتفاق الأندية على
ع��دم امل�شاركة يف املو�سم الكروي اجلدي��د �إال بو�صول الأموال
للتجهيز وت�سديد االلتزامات املرتاكمة على الأندية الغزية.
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ذوو الإعاقة يوجهون ر�سائل ح�سا�سة لو�سائل الإعالم وال�صحافيني
مدلني �شعبان  -طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
�شروق ال�شافعي -طالبة لغة �إجنليزية
يف جامعة بريزيت
�أالح��ظ ع��ادة يف الأف�لام وامل�سل�س�لات العربي��ة �أنها
تظه��ر الكفيف ب�ص��ورة �سيئ��ة ،فمث ًال يظه��ر على �أنه
�شخ�ص ي�ستغل و�ضعه ليتحايل على النا�س وي�ضحك
عليهم .كما ت�صوره �أحيا ًنا على �أنه �شخ�ص لي�س لديه
عمل وال ي�ستطيع التحدث مع النا�س وغري اجتماعي،
�أو �أنه من امل�شايخ ورجال دين ،وهذا بر�أيي بعيد كليًّا
ع��ن الواقع .كما يظه��ر الإعالم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بطريق��ة �سلبية ،فال يظهرهم على
�أنه��م لهم احرتامهم ولديهم م�ؤهالتهم ،بل يجعل م��ن �إعاقتهم مو�ضعًا لل�سخرية ،فمث ًال ،يف
الكثري م��ن الربامج املحلية ،وعند ا�ست�ضافتها لذوي الإعاقة ،تتحدث معهم ك�أنهم �أقل من
النا���س ،فيُ�س�أل ذو الإعاق��ة :كيف تكون من ذوي الإعاقة ومتتل��ك املوهبة الفالنية ،وك�أن
ذل��ك كث�ير عليهم ،فهم ال يرك��زون على املوهبة والتمي��ز بل على الإعاق��ة ،وهذا ما يجعل
النا�س تفكر �أن ذوي الإعاقة "منيح منهم �شو ما عملوا".

�إ�سراء ح�سن– طالب��ة �إعالم يف جامعة
بريزيت

حمم��د اخلطي��ب– مذي��ع يف �إذاعة
�صوت الغد
�أك�ثر م��ا يزعجن��ي يف و�سائ��ل الإع�لام ه��و
ا�ستخ��دام كلم��ة "مع��وق" ب��د ًال م��ن الكلمة
ال�صحيحة وهي "ذو الإعاقة" .وقد �سمعتها
يف �أح��د الربام��ج الإذاعي��ة م��ن مذي��ع على
اله��واء مبا�شرة .كما تزعجن��ي نظرة بع�ض
الإعالمي�ين ل��ذوي الإعاق��ة عن��د احلدي��ث
معه��م� ،أو �إج��راء املقاب�لات� ،إذ �أالحظ �أنه��م يتعاملون م��ع ذوي الإعاقة
وتعال.
بطريقة ال�شفقة ،وهذا تعامل فيه فوقية
ٍ

ع��ازم ع�س��اف -رئي���س دائ��رة اللغ��ة
الإجنليزية يف جامعة بريزيت
ق�ضايا عديدة ال يتطرق لها الإعالم عن ذوي الإعاقة؛ فمث ًال ،الإعالم
ال يتن��اول ق�ضي��ة التعلي��م لذوي االعاق��ة يف املدار���س واجلامعات،
خا�ص��ة يف ظ��ل ع��دم متابعته��ا م��ن قب��ل وزارة الرتبي��ة والتعليم.
والإع�لام يتعامل مع ذوي الإعاقة باعتب��ار �أن هذه الفئة هم حاالت
�صعبة ويجب �أن جنمع لهم التربعات و"ن�شحد" با�سمهم ،وهذا �شيء
�سي��ئ ،لأن الإعالم به��ذه الطريقة ك�أنه يعفي الدول��ة من م�س�ؤوليتها
ع��ن هذه الفئة ،وه��و يرى �أنهم فئة �ضعيفة وبحاجة �إىل دعم لأنها ال
ت�ستطيع حتقيق حاجاتها بنف�سها .وبهذه الطريقة ،فالإعالم يقدمهم
ب�شكل �سلبي ،وال يغطي الوجه الإيجابي لهم .وال يركز الإعالم على التثقيف املجتمعي عن الأمور الإيجابية لذوي الإعاقة ،فمثالً
جند �أن املجتمع رمبا يرف�ض ذوي الإعاقة وال يعلم ما هي حاجاتهم .الإعالم مق�صر جدًّا يف التوعية والتثقيف.

�آم��ال� ..أول "جنارة" يف غزة

الإع�لام ال ي�سل��ط ال�ض��وء عل��ى ق�ضاي��ا ذوي
الإعاق��ة ،ويعتربه��ا فئ��ة مهم�ش��ة يف املجتمع ،وال
يرك��ز على حقه��ا يف التعليم والعم��ل وامل�شاركة يف
احلي��اة ال�سيا�سي��ة ،و�أكرث ما يجرحن��ي هو �سماع
كلم��ة "معاق" يف و�سائ��ل الإعالم ،فنح��ن ل�سنا من
املعاق�ين ،فكم من �سليم معاق وكم من معاق �سليم.
�أعتق��د �أنن��ا م��ن "املتعاف�ين" ولي�س م��ن املعاقني.
�أحيانا �أ�شعر بال�سعادة عند م�شاهدة �أو �سماع خرب
يخت�ص بذوي الإعاقة ،لكن بالغالب يكون لتحقيق م�صالح لأ�شخا�ص �أو م�ؤ�س�سات
و�إب��راز ا�سمها ،ال لالهتمام بذوي الإعاق��ة ،وغالبًا ما تركز اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
على فئة ذوي الإعاقة يف يوم املعاق العاملي ،وبعد ذلك ك�أن �شي ًئا مل يكن.

ردين��ة �أب��و ج��راد -م�شرف��ة ت�أهي��ل يف
الإغاثة الطبية
�أ�شع��ر ب�ش��كل ع��ام �أن الإع�لام يخف��ق يف احلديث ع��ن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاق��ة واالهتم��ام بق�ضاياهم ،وهو دائمً��ا يجعلهم على �سلم
�أولويات��ه يف احلدي��ث عنهم وع��ن ق�ص�صهم ،فالإع�لام ال يخ�ص�ص
له��م برامج مكثفة .و�أالحظ �أن الق�ضاي��ا التي يتم ن�شرها واحلديث
عنه��ا هي ب�شكل ع��ام ق�ص�ص جن��اح� .أنا �أمتن��ى �أن يبحث الإعالم
ع��ن ق�ضاي��ا بحاج��ة �إىل �ضغ��ط ومنا�ص��رة م��ن �أج��ل العم��ل على
حله��ا .وعل��ى �سبيل املثال� ،أ�صبح �أح��د برامج م�ساعدة ذوي الإعاقة والفقراء برناجمً ا يه��دف �إىل "ال�شحدة" ،و�أ�شعر �أن
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ال يح�صلون على حقوقهم منه ،بل يتعر�ضون للإهانة وجرح م�شاعرهم يف بع�ض الأوقات ،وهذه
لي�ست احلقوق التي يظن النا�س �أنهم يجب �أن يح�صلوا عليها .كما يقع على الإعالم دور كبري يف توعية املجتمع باحلقوق
والقوانني و�آليات التعامل مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�شكل ي�ضمن لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم.

"ا�شراقة �أمل" لذوي الإعاقة يف غزة..

انطالقة من حدود املكان ال�ضيقة �إىل م�ساحات من الإبداع
حنان �أبو دغيم

�آمال يف �أول ور�شة جنارة ن�سائية يف غزة.

حممد عقل
مل تعج��ب الأعمال التي اعت��ادت الفتيات على امتهانها ال�شابة �آمال �أبو رقيق من خميم الن�صريات ،فاقتحمت مهنة كانت حك ًرا على
الرجال ،فناف�ستهم و�أ�صبحت رمبا "النجارة" الوحيدة يف قطاع غزة .تلقت �آمال ( 37عامًا) تدريبًا مهنيًّا يف �أحد املراكز الن�سوية،
وبد�أت العمل يف �صناعة التحف اخل�شبية والأثاث املنزيل ،غري عابئة مبا يقال عن "ذكورية املهنة".
وق��د دفع��ت الأو�ضاع االقت�صادية ال�سيئة التي تعاين منها �أ�سرته��ا املكونة من والدين طاعنني يف ال�سن� ،آمال ابنة خميم الن�صريات
و�س��ط قط��اع غزة� ،إىل البحث عن عمل حتقق فيه االكتف��اء النف�سي واالقت�صادي ،وهو ما وجدت��ه يف "النجارة" ،و�سجلت ور�شتها
للنجارة يف دائرة الرتخي�ص املهني.
تهتم �آمال بالور�شات اخلا�صة بفنون احلفر على الأخ�شاب وت�شارك مبنتجاتها يف املهرجانات املحلية ،بعد �أن حالت ظروف عائلتها
االقت�صادي��ة دون �إكمال درا�ستها الفنون اجلميلة .وت�صنع �آمال الأثاث املنزيل وتبيعه للمعار�ض ،وتعمل بنظام التو�صية ،ومتتهن
التطريز لتزيني الأخ�شاب بقطع الأقم�شة.

"�إعاق��ة اجل�س��د ال تعني على الإطالق �إعاقة العق��ل ،فثمة �إبداعات
دفين��ة يف داخ��ل كل من��ا ،ورمب��ا �أخ��ذ اهلل من��ا �شي ًئ��ا ،لكن��ه حبان��ا
ب�أ�شي��اء �أخ��رى كثرية ،وجميلة" .ه��ذا ما قاله �إبراهي��م �سرحان الذي
كان يتح��دث بب�صر غائب وب�صرية قوي��ة حتمل الأمل والإ�صرار على
الإبداع �ضمن حدود غزة ال�ضيقة.
يتح��دث �سرح��ان عن ملتقى "�إ�شراقة �أمل" ،ال��ذي و�صفه ب�أنه احلدث
الأول م��ن نوعه خلدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واحلاالت الإن�سانية.
ويق��ول" :كان جم��رد حلم ي��راودين �أن��ا وجمموعة م��ن زمالئي ،حتى
امتلكنا �شجاعة التنفيذ على �أر�ض الواقع".
وعن ه��دف امللتقى ،ق��ال �سرحان ،وه��و القائم ب�أعم��ال املن�سق العام
للملتق��ى" :ه��و ملتقى اجتماعي ثقايف تنموي ترفيه��ي تطوعي �أ�س�سته
جمموع��ة م��ن الأ�شخا���ص ذوي الإعاق��ة حت��ت مظلة االحت��اد العام
للمعاق�ين وذلك لن�صرة املعاقني �إجم��ا ًال والأ�سر املهم�شة والأ�شد فقرًا
واملر�ضى والأيتام من ذوي الإعاقة حتديدًا".
وي�ص��ف �إبراهي��م امللتق��ى باحلل��م ال��ذي عا���ش وزم�لا�ؤه م��ن �أجله،
والفك��رة التي �آمنوا بها ،فه��م �أكرث من غريهم �شعورًا مبعاناة املعاق،
لأنهم يعي�شون هذه احلياة اخلا�صة.
ي�ش�ير �سرحان �إىل �أنه قدم الفكرة لالحتاد الع��ام للمعاقني الذي وافق
عليه��ا ف��ورًا ،وبد�أ بتقدمي كل الدع��م املنا�سب لي�صب��ح امللتقى �صفحة
عل��ى الإنرتنت بداية ،وعلى مواقع التوا�صل االجتماعي ،والرتتيبات
جاري��ة ال�ستكم��ال جتهي��ز املكان عل��ى الأر���ض ،مبا يت�لاءم مع ذوي
الإعاقة على اختالف �أنواعها.
وم��ن بني �أه��داف امللتقى املو�ضوع��ة للتنفيذ وبق��وة ،ح�سب ما تقول
�أح�لام الق�صبغلي" :مطالب��ة امل�ؤ�س�سات املختلف��ة الر�سمية والأهلية
واخلا�ص��ة بالعمل عل��ى تطبيق قان��ون املعاق رقم  4لع��ام  ،99الذي
يق�ض��ي يف �أهم بن��وده بت�شغيل  %5م��ن ذوي الإعاق��ة يف كل م�ؤ�س�سة،
وهو الأمر غري املعمول به يف كافة امل�ؤ�س�سات".

وت�ضي��ف �أح�لام�" :سئمن��ا كل الط��رق التقليدي��ة للمطالب��ة بحقوقن��ا
م��ن اعت�صام��ات وم�سريات و�إل��خ ..نري��د الآن �أن ن�سل��ك طر ًقا �أخرى
مث��ل التوا�ص��ل الإن�س��اين م��ع امل�ؤ�س�س��ات لت�شجيعه��ا عل��ى ت�شغي��ل
ذوي الإعاق��ة" ،م�ش�يرة �إىل �أن امللتق��ى �سيويل �أهمية كب�يرة للتعاون
والتن�سي��ق بني امل�ؤ�س�س��ات واجلمعيات ذات ال�صل��ة بالعمل اخلريي
حمليًّ��ا وعامليًّا ،مبا يحقق التكامل اخلريي وجل��ب كل م�ساعدة مادية
ومعنوي��ة ممكن��ة ل��ذوي الإعاق��ة ،يف ظ��ل غي��اب االهتم��ام الر�سم��ي
وال�شعبي بهذه ال�شريحة املهم�شة.
�أم��ا الع�ض��و يف امللتقى رمي��ا القوقا ،ف�أ�ش��ارت �إىل خط��ة امللتقى يف مد
ج�س��ور الأخوة والت�ضامن ب�ين املعاقني وخمتلف فئ��ات املجتمع من
�أج��ل دمج املعاق يف كل امل�ؤ�س�سات ك�أي فرد م��ن �أفراد املجتمع ت�أكيدًا
عل��ى �أن �إعاقة اجل�سد ال تقف �أمام �إبداع��ات ذوي الإعاقة وتفكريهم،
وهذا �أقل حق يجب �أن ينالوه يف املجتمع.
وي�سع��ى امللتق��ى ،ح�س��ب القائمني علي��ه� ،إىل �أن يكون رائ��دًا يف جمال
اخلدم��ات االجتماعي��ة والثقافي��ة والتنموية والرتفيهي��ة ،وممي ًزا يف
قدرات��ه و�أ�سالي��ب ومناه��ج عمله مبهني��ة عالية من خ�لال فريق عمل
وكادر متخ�ص���ص يعتم��د عل��ى جماعي��ة الق��رار و�شفافي��ة العم��ل يف
ع��ال بامل�س�ؤولية من خ�لال الفهم العميق ملعنى
كاف��ة املجاالت وح�س ٍ
التطوع.
وتقول عواطف ح�سب اهلل ،وهي من امل�شاركني يف امللتقى :يجب تغيري
�صورة ذي الإعاقة �أمام العامل ،ب�أنه ال�شخ�ص ال�ضعيف املنك�سر الذي
يحت��اج لنظ��رة احلن��ان وال�شفق��ة وامل�ساع��دة دائمًا ،بينما ه��و فعليًّا
عك���س ذلك ،قوي ولديه قدرات قد تفوق قدرات الأ�صحاء ودائمًا لدينا
ما يكفي من الأمل لإحداث التغيري.
وت�ؤكد عواطف �ضرورة خلق جيل قيادي من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ملنا�صرة ق�ضاياهم والعمل مبختلف الطرق على �إبراز معاناتهم يف ظل
�ضعف االهتمام العام بهم على خمتلف امل�ستويات.
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حما�ضرون ينتقدون ب�شدة تدين م�ستوى اللغة

دعوات لفر�ض م�ساقات اخت�صا�ص بالإجنليزية على طلبة اجلامعات
لبنى ال�صاحب •
�أ�ضح��ى امت�لاك مه��ارة اللغ��ة الإجنليزي��ة ق��راءة وكتابة
وحمادث��ة متطلبًا رئي�س ًّيا من متطلب��ات الوظائف للخريجني
اجل��دد ،لكن حماوالت تعزيز اللغ��ة الإجنليزية عند الطالب
الفل�سطين��ي يف املرحل��ة اجلامعي��ة م��ا زالت �صعب��ة ح�سب
كثري من املراقب�ين ،ب�سبب �ضعف دور املدر�س��ة الت�أ�سي�سي
للغة الإجنليزي��ة يف املراحل الثالث؛ الأ�سا�سية ،الإعدادية،
والثانوي��ة ،ال�سابقة ملرحلة دخول التعلي��م العايل من بوابة
اجلامعة.
انتق��ادات كث�يرة �سمعته��ا "احل��ال" م��ن الطلب��ة وم��ن
املحا�ضري��ن اجلامعي�ين دع��ت �إىل نف���ض ه��ذا ال�سي��اق
الك�س��ول واعتم��اد �ساع��ات تدري�س لغة �إجنليزي��ة �أكرث لكل
التخ�ص�ص��ات ،وتدري���س بع���ض امل�ساق��ات � ً
أي�ض��ا باللغ��ة
الإجنليزية.

حتى املتخ�ص�صون �ضعفاء

و�شكت �أ�ستاذة اللغة الإجنليزية و�آدابها يف جامعة بريزيت
غ��ادة عبد القادر ،من �ضعف اللغ��ة الإجنليزية عند الطالب
اجلامعي�ين ب�شكل عام ،وعند الطالب املتخ�ص�صني يف الأدب
الإجنلي��زي والرتجم��ة ب�ش��كل خا���ص ،و�أك��دت ع��دم قدرة
العدي��د من الط�لاب عل��ى التفريق ب�ين ت�صريف��ات الأفعال
الإجنليزية املا�ضية وامل�ضارعة ،عدا عن الأخطاء الإمالئية
واللغوية.
والم��ت الدكتورة عبد القادر النظام املدر�سي الذي يفتقر �إىل
ت�أ�سي���س الطالب يف اللغة الإجنليزية بال�ش��كل الذي ي�ؤهلهم
لاللتحاق بالتعليم العايل.

م�ساقات كاملة بالإجنليزية

وي��رى الدكت��ور با�س��م ال�صاح��ب املتخ�ص���ص يف اللغ��ة

الإجنليزي��ة و�آدابه��ا يف جامع��ة اخللي��ل� ،أن العدي��د م��ن
امل�ساق��ات املطروحة باللغ��ة الإجنليزي��ة ال تلبي احلاجات
الفعلي��ة للطالب� ،سواء يف حيات��ه العلمية �أو العملية ،كونها
ال حتت��وي مفهوم الإجنليزي��ة لأغرا���ض خا�صة –-ESP
ال��ذي يهيئ الطال��ب لفه��م امل�صطلحات واملفاهي��م اخلا�صة
بتخ�ص�ص��ه اجلامع��ي ،بعي��دًا ع��ن املفاهي��م وامل�صطلحات
العامة.
و�أ�ض��اف الدكت��ور ال�صاحب" :م��ن �أ�سباب �ضع��ف الطالب
يف اللغ��ة الإجنليزي��ة خالل املرحل��ة اجلامعية ،ن��وع اللغة
الإجنليزي��ة التي يتلقونها يف املدار���س الثانوية قبل املرحلة
اجلامعي��ة ،كونه��م ال يتعر�ضون �إىل بيئ��ة اللغة الإجنليزية
م��ن الناطق�ين بالإجنليزي��ة ،وال يتعر�ض��ون �إىل الثقاف��ة
الإجنليزية ،ب��ل يتعر�ضون لبلورة للغ��ة الإجنليزية داخل
الثقافة الفل�سطينية".
وح ّم��ل الدكت��ور ال�صاح��ب العدي��د م��ن مدر�س��ي امل�ساقات
اجلامعي��ة امل�س�ؤولي��ة ع��ن �ضع��ف اللغ��ة الإجنليزي��ة عند
اجلامعي�ين؛ وذلك لع��دم وجود �أه��داف وا�ضحة ملخرجات
امل�ساقات املطروحة.

كنا �أف�ضل يف ال�سبعينيات والثمانينيات

وو�صف الدكتور �أحمد حرب املتخ�ص�ص يف اللغة الإجنليزية
و�آدابه��ا يف جامع��ة بريزيت ،اللغ��ة الإجنليزية عند الطالب
اجلامعي�ين ب�أنه��ا يف تراجع م�ستمر؛ و�أك��د �أنها كانت �أف�ضل
عند الطالب الفل�سطيني يف عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات.
ويرجع ذل��ك ح�سب الدكتور حرب �إىل نوعي��ة الطالب �آنذاك
الت��ي ات�سم��ت بالرغب��ة يف التعليم واملعرف��ة مقارنة باجليل
احلايل ،وكذلك كون  %50من الهيئة التدري�سية من الناطقني
بالإجنليزي��ة ،وقل��ة ع��دد الط�لاب امللتحق�ين باجلامع��ات

مقارنة بالعدد احلايل.
وانتق��د الدكتور ح��رب م�ساقات "مه��ارات االت�صال يف اللغة
الإجنليزي��ة ،"communication skills -وه��ي
متطل��ب �إجباري لط�لاب جامعة بريزيت ،كونه��ا تنح�صر يف
ميكانيكية اللغة ولي�س يف كيفية ا�ستخدامها.
وي��رى الدكت��ور ح��رب �أن فر���ض م�ساق��ات تخ�ص���ص يف
اللغ��ة الإجنليزي��ة عل��ى الطالب ق��د يكون بداي��ة خيط حلل
ه��ذه الظاهرة ،ع�بر فر�ض عمل الأبح��اث والتقاري��ر باللغة
الإجنليزي��ة على الط�لاب اجلامعيني ،بغر���ض تعزيز اللغة
الإجنليزي��ة عن��د الطال��ب الفل�سطين��ي ال��ذي تع��ود عل��ى
ا�ستخ��دام لغته الأم ،ليجد �صعوب��ة يف التقدم للوظائف التي
ت�ضع معيار �إتقان اللغة الإجنليزية قراءة وكتابة وحمادثة
ً
�شرطا رئي�س ًّيا للح�صول على الوظيفة.

والرتجم��ة يف جامعة بريزيت� ،أن العدد الزائد للطالب داخل
ال�شعب��ة الواحدة يحول دون االت�صال بني الطالب واملدر�س
ب�شكل فردي ،وي�سهم ب�شكل كبري يف �ضعف اللغة الإجنليزية
عند الطال��ب ،و�ضعف التح�صيل العلم��ي عنده ،ورغم طرح
العدي��د من الدرا�س��ات لأ�ضرار وجود ع��دد زائد من الطالب
داخ��ل ال�شعب��ة الواح��دة� ،إال �أن ال�سيا�س��ات التعليمي��ة
والرتبوي��ة يف اجلامعات الفل�سطيني��ة ال تراعي ذلك ،بالرغم
م��ن كونه �ض��رورة ق�ص��وى لفه��م م�ش��كالت الط�لاب ب�شكل
فردي والعمل عل��ى حلها ،بغر�ض حتقيق �أه��داف امل�ساقات
املطروحة يف اخلطط الدرا�سية.
ونتيج��ة للأ�سب��اب املذك��ورة� ،أ�صب��ح عن��د معظ��م الطالب
اجلامعي�ين الفل�سطيني�ين "فوبي��ا" م�سبق��ة م��ن اللغ��ة
االجنليزية؛ لأن كل م��ا يتعلق باللغة الإجنليزية هو م�صدر
خوف وقلق للطالب الفل�سطيني.

وت��رى ن�سرين ب�ص�لات ،طالبة تخ�ص���ص الأدب الإجنليزية

• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�أعداد كبرية يف ال�شعب

ّ
��������د ل���ه���م ي����������دك" ..رق������ي ت�����وع�����وي وف�����ك�����ري ي���ق���دم���ه ط���ل���ب���ة ب��ي��رزي�����ت ل���ت�ل�ام���ي���ذ امل�����دار������س
" ُم�
�أ�سمهان قطنة •
كزه��رة يف��وح �أريجه��ا ،ت�ترك عب ًق��ا يف نفو���س كل م��ن لقيت،
ك�شعاع من �ضياء ين�سل ليمن��ح الأرواح �إزها ًرا ،لتنمو ب�أحالم
الطفولة ،وتنه�ض بفكر ال�صبا� ،أطلقت جمموعة "�شباب" ت�ضم
عددًا من طلبة جامعة بريزيت تنفذها من خمتلف التخ�ص�صات
والكليات مبادرة �شبابية عنوانها "مد لهم يدك".
وته��دف املب��ادرة �إىل تعزي��ز دور ال�شب��اب اجلامع��ي للرق��ي
بامل�ست��وى التوع��وي والفكري ل��دى طلبة املدار���س ،وت�سعى
نح��و ر�سم واق��ع �أجمل من خ�لال تعزيز فكر العم��ل التطوعي
ون�ش��ر ر�سال��ة ال�شب��اب الري��ادي عن طري��ق تنفي��ذ مبادرات
و�أفكار �شبابية يف املجاالت الفكرية واملجتمعية.
وجاءت فكرة املبادرة ح�سب ما �أو�ضحت حنني �شكعة من�سقة
�أن�شط��ة املجموع��ة ،وه��ي طالب��ة تغذي��ة يف كلي��ة التمري���ض
بجامع��ة بريزي��ت لتعزي��ز االت�ص��ال والتوا�ص��ل ب�ين طلب��ة
اجلامعات وطلبة املدار�س ،وتق��ول" :انبثقت الفكرة لالرتقاء
بطلب��ة املدار�س على اعتبار �أننا طلبة لدينا جتربة ،و�إن كانت
ق�ص�يرة ،وقد مررن��ا يف هذه املرحلة من قب��ل ،ف�أ�صبحت لدينا
خلفية بعد خروجنا من املدر�سة وااللتحاق باجلامعة ،لنعك�س
جتربتا اجلامعية للطلبة".
وت�ضيف �شكعة �أن املبادرة بد�أت عملها يف مدار�س قرية �سنجل
بال�شراك��ة م��ع جمموع��ة ال�شب��اب الرياديني يف القري��ة ،ودعم
و�إ�شراف بلدية �سنجل ،وكانت الفعالية ت�ستمر ملدة � 7أ�سابيع،
م��ن خ�لال العمل كل ي��وم �أح��د �أ�سبوعيًّ��ا ،وكان العمل يجري
باالتفاق على دور لكل مدر�سة يف القرية.
ويق��ول طال��ب الهند�س��ة يف جامع��ة بريزيت ح�س��ام من�صور،
وه��و املن�سق الع��ام للمجموعة�" :إن املب��ادرة ا�ستهدفت طلبة
املدار�س مبختل��ف املراحل التعليمي��ة (االبتدائية والإعدادية
والثانوية) ،وعقدت جل�سات نقا�ش وحوار مع الطلبة تتنا�سب
وم�ست��وى فكر ووع��ي الطلبة ،وكان هدف احل��وار ا�ست�شفاف
ومل���س املواهب والأحالم يف نفو���س الطلبة وحتفيزها خطابيًّا،

وفيم��ا بع��د ،نظ��م ي��وم مفت��وح تخلل��ه الكث�ير م��ن الأن�شط��ة
الرتفيهية والالمنهجية الهادفة التي ترتبط باملواهب والأحالم
املدفونة لدى طلبة املرحلة االبتدائية.
وي�ضيف من�صور" :نظمن��ا العديد من �أن�شطة الر�سم والتلوين
و�أن�شط��ة ريا�ضي��ة متنوع��ة ،وقدمن��ا هداي��ا حتفيزي��ة ملعظم
الطلب��ة كالأل��وان ودفاتر الر�س��م والق�ص�ص وك��رات قدم ،ك ٌل
ح�س��ب ميوله ،كم��ا �أن هناك مرحلة لدهان اجل��دران �سي�شارك
ر�سام للر�سم على اجلدران".
فيها �أع�ضاء الفريق ويرافقهم ّ
وبين��ت الطالبة يف كلية تكنولوجيا املعلومات بجامعة بريزيت
ي�س��رى قط��وم �أن املب��ادرة ته��دف �إىل �إ�ص�لاح وتهذيب بع�ض
الأفكار وال�سلوكيات ال�سلبية لدى طلبة املرحلة الإعدادية من
خالل ح��وار هادف وب ّناء جتريه املجموع��ة مع الطلبة يف عدة
حلقات حوارية.
وع��ن ذل��ك ،تو�ضح قط��ومّ :
"غط��ت املجموعة ع��دة موا�ضيع
�أبرزه��ا العن��ف والت�س��رب م��ن املدار���س والنظ��ام ال�سلوك��ي
والأخالق��ي" ،و�أك��دت على تفاع��ل الطلبة مع �أع�ض��اء الفريق
"�شع��ور الطلب��ة بوجود جمموعة ك ّر�ست جزءًا من وقتها من
�أجلهم� ،أتاح لهم م�ساحة كبرية للتفريغ والتعبري عن �أنف�سهم،
تع ّرفنا على الأ�سباب التي جتعل الطلبة يت�سربون من املدار�س
و�أ�سب��اب جل��وء بع�ضه��م �إىل العن��ف ،وحماورتهم بن��ا ًء على
وجه��ة نظرهم ،فه��م يف مرحلة انتق��ال بني االبتدائ��ي ومرحلة
املراهقة ،وتكون ظاهرة العنف وا�ضحة لديهم".
وع��ن الط��رق الت��ي متت به��ا معاجل��ة الظواهر ،قال��ت قطوم:
"و�ضعن��ا بع�ض املقرتحات بني �أيديهم ،و�أعطيناهم الفر�صة
للإف�صاح عن م�شاكلهم والبح��ث عن �أ�سبابها واقرتاح احللول
املنا�سب��ة ،وذات م��رة ،كانت هن��اك م�شكلة يف نق���ص املعلمات
للمرحل��ة االبتدائي��ة ،فتحدثن��ا م��ع وزارة الرتبي��ة والتعليم
لتغطية هذا النق�ص".
وت��روي قط��وم كيف عمل��ت املجموعة على ح��ل م�شكلة طالبة

ي�سرى قطوم.

حنني �شكعة.

انطوائي��ة ال تختل��ط م��ع طالب��ات ال�ص��ف مطل ًقا رغ��م تفوقها
الدرا�س��ي ،وتق��ول" :حاولنا معرفة �سبب ذل��ك وتوا�صلنا مع
جمل�س الأمهات والأهل حلل امل�شكلة ومتكنا من ذلك".
و�أك��دت قطوم �أن��ه يف "املرحلة املقبلة �ستناق���ش فكرة الزواج
املبك��ر يف مدار���س الإناث بناء عل��ى طلب الهيئ��ة التدري�سية،
كونه��ا ظاه��رة انت�ش��رت ب�شكل كب�ير يف الآونة الأخ�يرة ،كما
�أف�ص��ح الطلب��ة ع��ن ط��رق تزعجه��م يف التدري���س ويف طريقة
التعام��ل معه��م ،وهذه م��ن النقاط الت��ي ي�صعب عل��ى الطلبة
التح��دث فيه��ا �أم��ام املعلم�ين ،و�سيت��م �إع��داد تقري��ر به��ذه
املالحظ��ات وعر�ضها على �إدارة املدر�سة ،ومن ثم التو�صل �إىل
ح��ل و�سط بني النظام املدر�س��ي التقليدي وحب الطلبة لتغيري
طريقة تلقي املعلومات".
وتتاب��ع املبادرة ر�سالتها من خالل �أف��كار توعويّة لطلبة املرحلة
الثانوي��ة .تق��ول �شكع��ة" :هدفن��ا يف ه��ذه املرحلة توعي��ة طلبة
الثانوية مب��دى �أهمية املناه��ج الدرا�سية وحمتواه��ا وارتباطها
بالتخ�ص�ص��ات اجلامعي��ة و�س��وق العم��ل يف امل�ستقب��ل ،ما يحفز
ّ
ليتخطوا
الطلب��ة عل��ى �إدراك �أهمي��ة ما يتل ّقون��ه يف هذه املرحل��ة
بذلك فكرة �أن مرحلة الثانوية هي فقط لتح�صيل عالمة التوجيهي

ح�سام من�صور.

فقط ،وبالتايل رفع امل�ستوى الأكادميي والتوعوي لديهم".
وق��د القت املبادرة ا�ستح�سان �أهايل القرية والهيئة التدري�سية
والإدارية .فقد رحبت حاكمة �سحويل مديرة مدر�سة الإ�سراء
الثانوية للبن��ات باملبادرة قائلة" :هذه فكرة تكاد تكون فريدة
ه��ذه الأي��ام ،كنا ننتظ��ر هك��ذا مب��ادرات �شبابية ،وق��د مل�ست
الهيئ��ة التدري�سي��ة �أث��ر احللق��ات احلواري��ة عل��ى طريق��ة
التفك�ير لدى بع�ض الطالبات ولي�س �إجمالاً  ،فالأمر ال يخلو من
ال�شوائب ،لكنه ح ًّقا عمل نفخر به".
كما الق��ت املب��ادرة ترحيب وقب��ول الطلبة �أنف�سه��م�" :أ�صبح
لدين��ا وعي ب�أفكار وموا�ضي��ع مل تكن الفتة ،ولعل �أبرز ما راق
لن��ا يف هذه املبادرة ه��و تغيري نظرتنا للكت��ب ،ف�أ�صبح الكتاب
م�صد ًرا للمعلوم��ة املفيدة ولي�س فقط ملعلومة �أ�ضعها يف ورقة
االمتحان" ،على حد تعبري الطالبة وردة حممد.
وف��ور االنتهاء م��ن �أن�شطة املب��ادرة يف مدار�س قري��ة �سنجل،
�ستبا�شر املجموعة عملها يف مدار�س جلجليا مبحافظة رام اهلل،
لت�صل ب�أفكارها �إىل حقول وقطاعات طالبية جديدة.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ب����������راءة االخ�������ت�������راع����� ..ش����ه����ادة ����ص���ع���ب���ة امل�����ن�����ال ل���ل���م���ب���ت���ك���ري���ن وامل�����ب�����دع��ي��ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين
دانية د�سوقي •
�إبداع��ات العق��ل غ�ير متناهي��ة م��ن ناحي��ة االخرتاع��ات
والت�صامي��م وال�شع��ارات والكتابات الأدبي��ة والر�سومات،
وتعت�بر امللكي��ة الفكري��ة ه��ي ال��درع القان��وين احلام��ي
لالخرتاعات والإبداعات العقلية من حيث براءات االخرتاع
وحق امل�ؤلف والعالمات التجارية التي متكن الأ�شخا�ص من
ك�سب االعرتاف بابتكارهم.

عاطف ينقذ للبيئة وال �أحد ينقذه

عاط��ف �شك��وكاين ،خم�ترع فل�سطين��ي يبل��غ م��ن العم��ر
( 21عا ًم��ا) طالب يف جامع��ة القد���س– �أبودي�س ،اخرتع
�سي��ارة تعمل على املياه بد ًال من البنزين .قابلت "احلال"
�شك��وكاين وحتدث ع��ن االخرتاع ،وقال �إن��ه �سيارة تعمل
باملياه بدال من البنزي��ن ،وت�ضاعف عمر البطارية وت�سري
مل�سافة  60مي ًال .ويعترب اخرتاع �شكوكاين من االخرتاعات
ال�صديقة للبيئة التي تخفف من حدوث ظاهرة االحتبا�س
احلراري.
وبالرغ��م من �أهمي��ة اخرتاعه� ،إال �أنه مل يح��ظ ب�أي دعم من
�أي جه��ة ،فق��د كلف ثم��ن اخرتاع��ه ح��وايل  60.000دوالر
ب�ش��كل مبدئي ودفع ثم��ن تكاليفه بال�ش��كل الكامل من عائلته
وم�صاريف��ه اخلا�صة ،وم��ع ذلك ،مل يحظ �شك��وكاين بالدعم
م��ن اجلهات الر�سمي��ة عند ت�سجي��ل الخرتاعه ،ويق��ول �إنه
مل يك��ن عل��ى عل��م مب��دى تعقي��د عملي��ة الت�سجي��ل وو�ضع
املوا�صف��ات الكامل��ة لكاف��ة �أج��زاء االخ�تراع ،الأم��ر الذي
�أوقع��ه يف ف��خ اخلط���أ عند عملي��ة الت�سجي��ل الأوىل وا�ضطر
لإع��ادة ت�سجيل��ه مرة �أخرى ،وم��ع ذلك طلب من��ه ت�سليمه
وه��و بجاهزية كامل��ة ولي�س ال�شكل املبدئ��ي الذي توجه به
للت�سجي��ل ،وم��ن الأمور الت��ي زادت �صعوب��ة ح�صوله على
براءة االخرتاع ه��ي الإ�ضرابات والت�أخ�يرات امل�ستمرة يف
اجله��ات احلكومية ،وح�صل عل��ى ت�سجيل��ه بالنهاية .ومن
اجلدير بالذكر �أن �شكوكاين ي�شارك حال ًّيا يف املرحلة املتقدمة
م��ن م�سابق��ة “Middle East Environmental
. ”Leadership Program

هبة فيا�ض تهب الر�ؤيا للمكفوفني

هبة فيا�ض ( 23عا ًما) طالبة كلية فنون يف جامعة الأق�صى،

ب��د�أت �سل�سلة اخرتاعاتها باخرتاع جه��از راديو يعمل دون
احلاج��ة للكهرب��اء ،ب��ل با�ستخ��دام بطارية نوكي��ا ،وتطور
طموحها بع��د فقدانها الب�صر يف �إح��دى عينيها ،وعدم قدرة
الأطب��اء على معاجلته��ا ،الأمر الذي دعاه��ا الخرتاع جهاز
يعم��ل على م�ساعدة الكفيف وي�صف له الطرقات التي مي�شي
فيها ،وبعد عم��ل �سنتني ،ا�ستطاعت فيا�ض �إجناز م�شروعها
لتطلق عليه ا�سم "�شروق".
وقال��ت هبة �إن اجله��از عبارة عن حقيب��ة �سياحية �صغرية
تلف ح��ول خا�صرة الكفي��ف وبداخلها جه��از �صغري ي�صدر
موجات فوق �صوتي��ة من قطعة �إلكرتونية �صغرية ت�سمى"
�آل�ترا �سوني��ك تران���س مي�تر" ،بحي��ث تر�سل ه��ذه القطعة
موج��ات فوق �صوتية ب�شكل منت�ش��ر ،وحني ا�صطدامها ب�أي
ج�س��م �أو عائق ترتد وتنعك�س وت�ستقبله��ا قطعة �إلكرتونية
�أخرى" �آلرتا �سونيك ري�سيفر".
وبالرغ��م م��ن �أهمي��ة اجله��از� ،إال �أن العدي��د م��ن العوائق
وقف��ت يف طري��ق فيا���ض� ،أهمه��ا �أن��ه عن��د بداي��ة عر���ض
الفك��رة عل��ى العدي��د من الفني�ين واملتخ�ص�ص�ين يف جمال
عم��ل الإلكرتونيات قالوا �إن م��ن امل�ستحيل �إجناح مثل هذا
امل�شروع يف قطاع غزة ،الأمر الذي واجهته فيا�ض فع ًال عند
بحثه��ا عن العديد م��ن القطع للجه��از وا�ضطرارها للبحث
يف العدي��د م��ن امل��دن يف قط��اع غزة ع��ن العديد م��ن القطع
الب�سيط��ة والتقليل ب�ش��كل كبري من ج��ودة امل�شروع بفعل
عدم �إيجاد القطع الالزمة.
و�أ�ضاف��ت فيا�ض �أنه��ا مل َ
تلق الدعم امل��ادي �إال بعد التوجه
للعديد م��ن امل�ؤ�س�سات الت��ي رف�ضت فكرته��ا وتبني منتدى
�ش��ارك ال�شبابي للم�شروع بدع��م من م�ؤ�س�س��ة �إنقاذ الطفل،
وحت��ى عند توجهه��ا لت�سجي��ل م�شروعها الت��ي �أنهكت وهي
حت��اول الو�صول لنتيجة مثمرة في��ه ،وميكن �أن ت�ستغل من
مكف��ويف القطاع� ،إال �أنها واجه��ت �صعوبة �أكرب يف احل�صول
عل��ى �شه��ادة براءة االخ�تراع ،وق��د قدمت الطل��ب بتاريخ
 2008/1/13لت�ستل��م �شه��ادة قليل��ة اجل��ودة و�أحرفه��ا
غري مرتابط��ة بفع��ل رداءة نوعية الطابع��ات واحلوا�سيب
ل��دى الدائ��رة ،وبع��د حمادث��ات ومن��اورات طويل��ة م��ع
الدائ��رة احلكومي��ة ا�ستطاع��ت احل�ص��ول عليه��ا بتاري��خ
.2011/10/31

الوزارة :قوانني قدمية

التق��ت "احل��ال" امل�س���ؤول ع��ن امللكي��ة الفكري��ة يف وزارة
االقت�ص��اد ح�س��ان العن�س��اوي ،وق��ال �إن امللكي��ة الفكري��ة ه��ي
احل��ق اال�ستثنائي يف منع الآخرين من ا�ستغ�لال االخرتاع ب�أي
طريق��ة ،بحيث ال ميكن ا�ستغالل االخ�تراع جتاريًّا �أو ت�صديره
�أو ا�ستخدام��ه دون موافقة مالك الرباءة .ومتنح احلماية لفرتة
حم��دودة تدوم عمومً��ا ملدة � 20سن��ة اعتبا ًرا من تاري��خ �إيداع
الطلب ،ولكن ح�سب القانون املعمول به يف فل�سطني وهو القانون
الأردين ،فاملدة تكون � 16سنة جتدد كل � 4سنوات.
و�أ�ض��اف امل�س���ؤول �أن عملي��ة ت�سجي��ل االخ�تراع تك��ون ب�إيداع
طلب��ات براءات االخ�تراع التي ترف��ق معها املوا�صف��ات الكاملة
لالخ�تراع وو�ص��ف خمت�ص��ر لأغرا���ض الن�ش��ر ،بالإ�ضاف��ة لدفع
ر�سوم الت�سجيل ومقدارها  30دينا ًرا �أردنيًّا بالإ�ضافة لـ 20دينا ًرا

ر�س��وم الن�شر .ويف حالة املوافقة عل��ى الطلب ،يتم ن�شر الطلب يف
جملة امللكية ال�صناعي��ة اخلا�صة بالإدارة العامة حلقوق امللكية
الفكري��ة مع وجود ف�ترة اعرتا�ض مدتها �شه��ران ،و�إذا مل يتقدم
�أحد باالعرتا�ض ،متنح للمخرتع �شهادة براءة االخرتاع ،وحاليًّا
يق��در عدد الطلب��ات املودع��ة لدى دائ��رة ال�براءات بقرابة 253
طلبًا ،ترتاوح بني طلبات حملية و�أخرى �أجنبية.
واعت�بر ه��ذا امل�س���ؤول �أن هن��اك العديد م��ن امل�ش��اكل التي
تواجه مو�ضوع االخرتاع��ات يف فل�سطني وهي قدم القوانني
املو�ضوعة وعدم جتديده��ا ،بالإ�ضافة لعدم دخول فل�سطني
ب�أي اتفاقيات دولية تعن��ى ب�ش�ؤون الرباءات كع�ضو ،و�إمنا
دخولها ببع�ض املنظمات واالتفاقيات كع�ضو مراقب فقط.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الأول على الثانوية العامة يف فل�سطني

�إب������راه������ي������م ال����ف����ق����ي����ه :ف�������ض���ل���ت ج����ام����ع����ة ب���ي��رزي������ت ع����ل����ى م����ن����ح����ة ك����ام����ل����ة يف �أمل����ان����ي����ا
فادي �شطارة •
فور اجتي��از الطالب مرحلة الثانوية العام��ة ،ف�إنه يبحث
ع��ن منح��ة للدرا�س��ة اجلامعي��ة خ��ارج ح��دود الوط��ن،
ولك��ن بع�ض الطالب ي�صرون عل��ى الدرا�سة يف اجلامعات
املحلي��ة ،كم��ا فعل الطال��ب �إبراهيم الفقي��ه احلا�صل على
املرتب��ة الأوىل فل�سطين ًّي��ا يف امتحان��ات الثانوي��ة العام��ة
للع��ام الدرا�س��ي  ،2014 /2013بحي��ث رف���ض منح��ة
درا�سي��ة كامل��ة امل�صاري��ف قدمت ل��ه للدرا�س��ة يف �إحدى
اجلامع��ات الأملاني��ة ،رف�ضه��ا وف�ضل االلتح��اق بجامعة
بريزيت.
تخ��رج الطال��ب �إبراهي��م الفقيه من مدر�س��ة ذكور الربج
الثانوي��ة يف قرية الربج الواقعة جنوب��ي مدينة اخلليل،
وق��ال الفقي��ه �إن��ه توق��ع �أن يكون م��ن الع�ش��رة الأوائل
عل��ى م�ستوى الوط��ن ،ولكنه مل يتخيل ول��و للحظة ب�أنه
�سيح�ص��ل عل��ى مع��دل  % 99.8ليك��ون بذل��ك الأول على
فل�سط�ين بالفرع العلمي ،و�أ�شار الفقيه �إىل �أن الف�ضل بهذا
الإجن��از يع��ود هلل �أو ًال ولوالدي��ه ثان ًيا ،اللذي��ن مل يوفرا
جه��دًا يف �سبيل تعليم��ه واالرتقاء مب�ست��واه الأكادميي،
هذا بالإ�ضافة �إىل مدير مدر�سته ومعلميه ،الذين �ساهموا
يف هذا التفوق الكبري.
ويو�ض��ح الفقيه �أن��ه ،ومنذ بداي��ة الع��ام الدرا�سي ،اتبع
نظا ًم��ا حم��ددًا ،يعتم��د عل��ى درا�س��ة امل��واد �أو ًال ب���أول،

ومراجعتها كل �أ�سبوع لرت�سخ يف ذاكرته جيدًا ،بحيث كان
يق�ضي �أربع �ساعات درا�سية يف �أيام الدوام العادية ،قابلة
للزيادة �أو النق�صان ح�سب الظروف و�ضغط االمتحانات،
بالإ�ضافة �إىل قراءته لبع�ض الدرا�سات اخلارجية املتعلقة
مب��واده ،الت��ي �ساعدته على زيادة فهم��ه و�إدراكه لبع�ض
الدرو�س.
وف��ور الإع�لان عن نتائ��ج الثانوية العامة ،متك��ن الفقيه،
ب�سب��ب تفوق��ه الكب�ير ،م��ن احل�ص��ول على منح��ة كاملة
امل�صاري��ف للدرا�س��ة يف �أملاني��ا ،ولكن��ه رف�ضه��ا ،لأن��ه مل
يرغ��ب يو ًم��ا بالدرا�س��ة يف �أي جامع��ة خ��ارج الوطن ،ملا
يرافق ذلك من �صعوبات ،ومتطلبات ،ومعاناة ،و�صعوبة
من��ط احلياة يف اخل��ارج ،هذا بالإ�ضاف��ة �إىل حاجته ل�سنة
لغ��ة عل��ى الأقل ،ما يعن��ي خ�سارته لعام كام��ل من حياته
الدرا�سي��ة ،وه��ذا الأمر مل يتقبل��ه الفقي��ه ،وبالتايل ف�ضل
الدرا�سة يف جامعة بريزي��ت على كل اجلامعات باخلارج،
ف�ض��ل الدرا�س��ة يف وطن��ه وب�ين �أحبائ��ه وعائلت��ه ،عل��ى
الدرا�سة مبنحة تر�سله خارج وطنه فل�سطني .ولكن الفقيه
ك�شف لـ "احلال" �أنه ح�صل بالفعل على منحة درا�سية من
�إدارة اجلامعة نظ ًرا لتفوقه العلمي املتميز ،دون تدخل �أو
م�ساعدة من �أي م�ؤ�س�سة خارجية.
�أم��ا عن اختياره جلامع��ة بريزيت بالتحدي��د ،فقال الفقيه

�إن ا�سم اجلامعة العري��ق وتاريخها الكبري يكفيان ملعرفة
�سب��ب التحاقه بها ،بالإ�ضاف��ة مل�ستواها الأكادميي الرفيع
وتخريجه��ا لكوكب��ة م��ن �أمل��ع املهند�س�ين وكب��ار الأدباء
واملعلمني.
التح��ق الفقي��ه بكلي��ة الهند�س��ة ،وي��ود �أن يتخ�ص���ص يف
الهند�س��ة املدنية .وحول اختياره له��ذا التخ�ص�ص ،يقول
�إن م��ا دفعه للهند�سة هو حبه ال�شديد لهذه املهنة ،وع�شقه
لطبيعة عملها و�شموليته��ا وم�ساحة عملها ،وفر�ص العمل
املتوفرة لها مقارنة بباقي التخ�ص�صات.
وبع��د قراب��ة �شهرين من بداي��ة ف�صل��ه الدرا�سي الأول
يف بريزي��ت ،و�صف الفقيه احلي��اة اجلامعية بالرائعة،
وق��ال �إنه ب��د�أ بالفعل يعتاد على من��ط حياته اجلديد يف
اجلامع��ة ،متغل ًب��ا عل��ى كل ال�صعوبات الت��ي ال بد لكل
طال��ب جديد م��ن مواجهته��ا ،نظ ًرا لتغري من��ط احلياة
الأكادميية عليه.
وب�ّي�نّ الفقي��ه �أن هدف��ه الوحيد الآن هو الرتكي��ز بدرا�سته
واحل�صول على �شهادة الهند�س��ة املدنية بامتياز وتقدير،
و�أكد �أنه ل��ن يكتفي ب�شهادة البكالوريو�س ،بل �سي�ستمر يف
التعلي��م �إىل �أعلى قدر ممكن ،و�سيحاول الو�صول �إىل �أعلى
درجات العلم املمكنة.
ب�ين طال��ب يبحث عن منح��ة للدرا�س��ة يف اخل��ارج و�آخر

الفقيه ح�صل على  % 99,8يف الفرع العلمي.

يرف�ضه��ا ،يك�ش��ف لنا الفقي��ه �أن الر�س��وخ يف الوطن ما زال
م�سيط�� ًرا على بع���ض الفئ��ات ال�شبابي��ة ،و�أن الهجرة منه
لي�س��ت هدفه��م الوحيد ،عل��ى الرغم من جمي��ع ال�صعوبات
وامل�شاكل التي تواجه الطالب يف البالد.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�����س����رط����ان ال������ث������دي ..ي���ق�������ض���ي ع���ل���ى م���ل���ي���ون ام����������ر�أة ����س���ن���ويًّ���ا ل���ك���ن ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه مم��ك��ن��ة
نادين جاد م�سلم •
م��ن �أ�صعب ما مير به االن�سان �أن يعي�ش يومه
يف انتظ��ار اللحظ��ة التي �سيف��ارق بها احلياة،
ولعل �أبرز الأمرا���ض التي تفقد الإن�سان الأمل
باحلياة ال�سرطان ب�شكل عام ،و�سرطان الثدي
للن�ساء خا�صة.
ي�أت��ي �سرط��ان الث��دي يف مقدم��ة �أن��واع
ال�سرطان��ات الت��ي ت�صي��ب الن�س��اء يف الع��امل
املتق��دم والنامي على ح ّد �سواء� ،إذ مي ّثل %16
من جمي��ع ال�سرطانات التي ت�صيب تلك الفئة.
وت�شري التقديرات �إىل �أنّ عام � 2004شهد وفاة
 519000ام��ر�أة يف الع��امل ،و�سج��ل ك�أعل��ى
ن�سبة وفاة بهذا املر�ض.
وعلى الرغم من اعتقاد البع�ض �أنّ ذلك ال�سرطان
ه��و م��ن �أمرا���ض الع��امل املتق��دّم ،ف���إنّ معظ��م
الوفيات الناجمة عن��ه حتدث يف البلدان النامية
كم��ا ي�شري تقري��ر منظم��ة ال�صح��ة العاملية عن
ع��بء املر�ض العاملي ،و ُيالح��ظ ارتفاع معدالت
وق��وع ه��ذا ال�سرط��ان يف الع��امل النام��ي نتيجة
التو�سع
زي��ادة متو�سط العم��ر امل�أمول وزي��ادة
ّ
العمراين واعتماد �أمناط احلياة الغربية.
تق��ول املدي��ر الطب��ي والإداري ملرك��ز دني��ا

املتخ�ص���ص ب�أورام الن�س��اء د .نفوز م�سلماين،
�إنه وبالرغم من �إمكانية �إ�سهام الإ�سرتاتيجيات
الوقائي��ة يف احل�� ّد من بع�ض خماط��ر الإ�صابة
ب�سرط��ان الث��دي ،ف���إنّ تل��ك الإ�سرتاتيجي��ات
ال متكّ��ن م��ن التخ ّل���ص من معظم ح��االت ذلك
ال�سرط��ان الت��ي تظه��ر يف البل��دان املنخف�ضة
واملتو�سط��ة الدخل ،حيث ال يتم ت�شخي�ص هذا
املر�ض �إ ّال يف مراحل مت� ّأخرة.
وت�ضيف م�سلم��اين" :العامل الأ�سا�سي لتخطي
ه��ذا املر�ض ه��و الك�شف املبكر عن��ه ،من خالل
اخلدم��ات الت�شخي�صي��ة للك�ش��ف املبك��ر ع��ن
�أورام الث��دي والن�سائي��ة منه��ا ،كالفح���ص
ال�سريري والإ�شعاعي "املاموجرام" ،وفح�ص
الألرتا�ساوند� ،إ�ضافة �إىل الفحو�صات املخربية
وخمترب ال�سيتولوجي (اخلاليا)".
و�أ�ضاف��ت د .م�سلماين �أن �سرط��ان الثدي ناجت
ع��ن ت�ش��كل الكتل عندم��ا تنق�س��م وتنمو خاليا
�أن�سج��ة الثدي دون اخل�ض��وع لأنظمة التحكم
الطبيعي��ة يف اجل�س��م ،وه��ذه الكت��ل ق��د تكون
حمي��دة �أو خبيثة ،وكل  10كت��ل جم�سو�سة 8
منها حميدة.

و�أ�ش��ارت �إىل �أن هن��اك فئات م��ن الن�ساء �أكرث
عر�ض��ة للإ�صاب��ة به��ذا املر�ض وه��ن "الن�ساء
اللوات��ي �أعماره��ن ف��وق � 40سن��ة ،واللواتي
لديه��ن تاري��خ �شخ�ص��ي �أو عائل��ي للإ�صاب��ة
ب�سرط��ان الث��دي� ،إ�ضاف��ة �إىل اللوات��ي ب��د�أت
لديه��ن الدورة يف �سن مبك��رة �أقل من � 11سنة
وانقطع��ت لديهن يف �سن مت�أخ��رة (� 50سنة)،
واللوات��ي ي�أخ��ذن بع���ض �أن��واع الهرمون��ات
التعوي�ضي��ة يف �س��ن الأمل ،والن�س��اء اللواتي
تلق�ين الإ�شع��اع يف منطق��ة الث��دي ،واللواتي
يعان�ين م��ن ال�سمن��ة املفرط��ة يف مرحل��ة �سن
الأم��ل ،واللوات��ي �أجن�بن �أول طف��ل يف �س��ن
مت�أخرة �أو مل ينجنب قط".

ناجية من املر�ض تتحدث

املواطن��ة ���س.ع ( 29عا ًم��ا) �إح��دى الن�ساء
اللوات��ي تعافني من �سرط��ان الثدي ،حتدثت
ل��ـ "احلال" عن ق�صتها م��ع املر�ض منذ بداية
مالحظته��ا لعالمات الإ�صابة ب��ه ،عندما ر�أت
دائ��رة حم��راء يف ثديه��ا ،فتوجه��ت لطبي��ب
للك�ش��ف ع��ن حالته��ا بع��د قيامه��ا بالفح���ص

الذات��ي وهو الطريق��ة ال�صحيحة ال�ستق�صاء
وتقييم و�ضع �أي �سيدة مهما كانت الأعرا�ض
الت��ي ت�شكو منه��ا ،كما و�ضح��ت د .م�سلماين،
فت��م ت�شخي�صها ابت��داء بالفح���ص ال�سريري
والإ�شعاع��ي (املاموج��رام) من ث��م الفح�ص
الإيكوغ��رايف (الأم��واج ما ف��وق ال�صوتية)،
ال��ذي يعت�بر م��ن الإج��راءات الت�شخي�صية
املهم��ة ،منته ًي��ا بالفح���ص الن�سيج��ي
واخلليوي.
وهنا كانت ال�صدمة بالن�سبة لها ،عندما ت�أكدت
�شكوكه��ا بالإ�صابة ب�سرطان الثدي ،فدخلت يف
حال��ة نف�سي��ة �سيئ��ة ،و�سيطر التوت��ر والك�آبة
عليه��ا ،وخافت م��ن ردة فعل زوجه��ا الذي مل
ي�ساندها يف حمنتها بعد علمه يف املو�ضوع ،وما
كان منه �إال �أن تركها وحيدة تقاوم هذا املر�ض
وطلقه��ا� .إال �أن ذلك زاد م��ن قوتها و�إ�صرارها
عل��ى ال�شف��اء ،فب��د�أت يف رحل��ة الع�لاج التي
انتهت با�ستئ�صال الثدي.
ومل يك��ن �شفا�ؤها نهاية لأملها ،فما زالت احلالة
النف�سية ال�سيئة و�إح�سا�سه��ا بالنق�ص ت�سيطر
عل��ى حياتها ،يف �شعورها ب�أنها �أ�صبحت امر�أة
يف البطاقة فقط ،كما قالت.
�أما امل�صابة �أ.ج ( 48عا ًما) ،فبم�ساندة زوجها

وعائلتها له��ا ،حتدت املر�ض واجتازت العالج
بالكيم��اوي ال��ذي كان م��ن �أ�صع��ب مراح��ل
الع�لاج .ون�صح��ت الن�ساء ب�شكل ع��ام بالقيام
بالفح�ص الذاتي �شهر ًّيا وفح�ص (املاموجرام)
�سنو ًّي��ا وع��دم اخل��وف واخلج��ل م��ن اللجوء
�إىل الطبي��ب يف ح��ال �شعورهن ب���أي �أمل �أو �أي
�ش��يء غري��ب يح��دث له��ن ،وطالب��ت الن�س��اء
امل�صاب��ات باتباع الأ�ساليب ال�صحيحة للعالج
وع��دم ال�تردد يف الك�شف عن مر�ضه��م ،والثقة
دائ ًم��ا بالنف�س ،لأن املعنوي��ات العالية ت�ساعد
بالتخل���ص من املر�ض ب�شكل �أ�سرع ،وكلما كان
الفح�ص مبك ًرا ،زادت احتمالية ال�شفاء.
بدوره��ا ،ع�برت د .م�سلم��اين ع��ن �أهمي��ة ن�شر
الوع��ي يف املجتم��ع ح��ول ه��ذا املر���ض ،فه��و
م�شكل��ة جمتمع ب�أكمل��ه ،ولي�س م�شكل��ة املر�أة
وحده��ا ،فم�س�ؤولية املجتمع دعم املر�أة نف�س ًّيا
ومعنو ًّي��ا وت�شجيعه��ا على الفح���ص املتكرر،
فن�سب��ة ال�شفاء ت�صل �إىل  %98يف حال اكت�شاف
املر�ض يف وقت مبكر .ففي كل ربع �ساعة متوت
ام��ر�أة يف الع��امل نتيج��ة ه��ذا املر���ض ب�سب��ب
ك�شفه يف وقت مت�أخر.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

يف غ�������������زة ..ال�����������س�����ي�����ج�����ارة ال ت�����������زال يف ج���ي���ب���ي
هدى عثمان
ق�س��م ال�شاب حممد عاب��د �سيجارته �إىل ثالثة �أق�سام مت�ساوية ،وما �إن �أ�شعلها
ّ
و"�سح��ب" منها "نف�سني اثن�ين" ،حتى اطف�أها ب�سرعة ،فه��ي يجب �أن تكفيه
اليوم بطوله.
ال�سجائ��ر التي كان يدخنها عابد من نوع "�أل �أم" وتباع العلبة الواحدة منها
يف غ��زة ب�سبع��ة �شواقل ،غ�ير �أنه بعد ارتف��اع ثمنها �إىل ثماني��ة ع�شر �شيق ًال،
حري�صا على تدخينها "بحذر".
�أ�صبح
ً
وق��ال لـ��ـ "احل��ال"" :كن��ت �أ�ش�تري كل ي��وم علبة ،لك��ن ،بعد ارتف��اع ثمنها
م�ؤخ ًرا� ،أعمل على �أن تبقى معي �أكرث فرتة ممكنة".
�أخرج عابد �سيجارة جديدة من العبلة �أمامنا ،وقد ق�سمها بالأ�سود العري�ض
�إىل ثالث��ة �أق�س��ام؛ اجل��زء الأول منه��ا خ�ص���ص لل�صباح ،واجل��زء املتو�سط
للظه�يرة ،والأخري للم�ساء ،ولكن "هل تري ال�سيجارة للنا�س بهذا ال�شكل؟"،
�س�ألناه ،ف�أجاب" :ال طبعًا ،هذه فقط للتندر بيني وبني �أ�صحابي ،ال ميكن �أن
�أُخرج �سيجارة كهذه �أمام النا�س".
وال يفك��ر عابد بالإقالع عن التدخني ،وق��ال مازحً ا" :ما �أفعله حتدٍّ ،فمن رفع
ثمنه طاحمً ا يف �أن نقلع عنه� ،سنتحداه ونوا�صل التدخني".
وكان املدخنون يعتقدون �أنه��م �سي�صابون باجلنون �إن ارتفع ثمن ال�سجائر،
غ�ير �أن االرتفاع احل��ايل جعلهم يتندرون عل��ى الأمر ،وتغلب��وا على الأزمة
بقليل من املرح ،وفق عابد.
با�س��ل �أحمد �ش��اب يف الع�شرينيات من عمره ،يدخن ث�لاث �سجائر يوميًّا ،وال
يعتم��د عل��ى نوع حمدد م�سب ًقا ،فهو ال ميلك املال ال��كايف ل�شراء علبة �سجائر،
ق��ال" :كن��ت �أ�شرتي ث�لاث �سجائ��ر ب�شيق��ل ،والآن �أ�صبح �سع��ر ال�سيجارة

الواحدة �شيق ًال ون�صف ال�شيقل ،لذا ،ال �أ�شرتي يوميًّا غري واحدة".
وتاب��ع" :كنت قبل ارتف��اع �سعر الدخان �أ�ستحي من البائ��ع ،و�أر�سل �شقيقي
ال�صغ�ير لي�ش�تري بال�شيق��ل ثالث �سجائ��ر� ،أم��ا الآن ،ف�أنا �أدخ��ل بقلب قوي
�إىل البائ��ع و�أطل��ب �سيجارة واح��دة ،دون �أن �أُحرج ،فكل ج�يراين املدخنني
املفل�سني يفعلون ذلك بال حرج".
برنامج الكامريا اخلفية "طول بالك" املحلي يف القطاع �أوقف فيه املذيع �شابًّا
وطلب منه �سيج��ارة ،فمد يده ال�شاب بالعلبة من نوع "رويال" للمذيع الذي
رماها على الأر�ض ودا�سها بقدمه وقال "الدخان م�ضر بال�صحةّ .
بطله" ،وف َّر
من املكان م�سرعً ا ،فلحق به ال�شاب و�أ�سمعه �سي ًال من ال�شتائم.
ال�صحايف �أمي��ن العالول والكاتبان �أكرم ال�ص��وراين و�أحمد بعلو�شة كتبوا يف
�صفح��ة خا�صة بهم عل��ى الفي�سبوك تعلي ًقا على ارتفاع �سع��ر الدخان�" :أول
الت�سهي�لات التي �ستنعم بها غ��زة التخل�ص من عادة التدخ�ين" ،و�أقروا ب�أن
"ارتفاع ا�سعار ال�سجائر واملع�سل م�ؤامرة ..لتعكري املزاج ال�شعبي" ،وقال
الكات��ب بعلو�شة" :احلمد هلل على غالء ال�سجائ��ر ،واملع�سل الفاجر ،وق�سوة
التاجر".
وت��داول املدخن��ون عل��ى الفي�سبوك �ص��ورة ل�شاب �ضخم اجلث��ة ي�ضع على
و�سط��ه علب��ة �سجائر ملفوف��ة ب�سل�سلة يغلق طرفها بقف��ل ال ميلك مفتاحه �إال
هو.
و�أرج��ع جتار الدخان ارتفاع الأ�سعار �إىل الت�شديد امل�صري على الأنفاق التي
يه��رب منها الدخ��ان �إىل القطاع �أثناء احلرب على غ��زة التي ا�ستمرت واحدًا
وخم�سني يوما ،متوقعني �أن تنخف�ض خالل الفرتة املقبلة.

ّ
"اللف" ت���زده���ر يف ظ���ل ارت����ف����اع �أ����س���ع���ار ال��ت��ب��غ يف الأرا������ض�����ي ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة
دخ�����ان ج��ن�ين و���س��ج��ائ��ر
عبد اللطيف حجاوي •
ارتفعت �أ�سعار ال�سجائر خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضي��ة مبا يزي��د عل��ى ال�ضعف ،الأم��ر الذي
�ش��كل عب ًئ��ا اقت�صاديًّ��ا �إ�ضافيًّ��ا عل��ى املواط��ن
الفل�سطين��ي ،الذي ب��ات يحاول اله��رب من هذا
االرتفاع الكبري وامللحوظ بكافة الطرق املمكنة.
جزء م��ن املدخنني ف�ض��ل الإقالع ع��ن التدخني
بع��د ارتف��اع �أ�سع��ار ال�سجائ��ر ب�ش��كل كب�ير،
وج��زء �آخر بحث عن بديل ب�سع��ر �أقل ،ف�أ�صبح
ي�ستعم��ل التبغ العربي ال��ذي ينتج يف الأرا�ضي

الفل�سطيني��ة وخا�ص��ة يف ق��رى حمافظة جنني،
والبع�ض الآخر �أ�صبح مييل �إىل ا�ستخدام التبغ
امل�ست��ورد �أو م��ا يعرف بـ "الل��ف" .ويعد التبغ
املحل��ي وامل�ست��ورد بدي ًال �أق��ل �سع�� ًرا من علب
ال�سجائ��ر الت��ي ي�ص��ل �سعره��ا يف املتو�س��ط �إىل
قرابة ع�شرين �شيق ًال.
ال�شاب �أيوب زين الدين ( 23عامًا) قال يف حديث
م��ع "احلال" �إن��ه �أ�صبح يدخن التب��غ امل�ستورد
"الل��ف" ،كبدي��ل لل�سجائ��ر اجلاه��زة ،كون��ه

قلي��ل التكلف��ة ،حي��ث �إن��ه كان يدفع ثم ًن��ا لعلبة
(� 22)LMشيق ً
�لا يوميًّا� ،أما الي��وم ،فهو يدفع
� 20شيق ًال ثم ًنا لعلبة من التبغ تكفيه ثالثة �أيام.
�أم��ا ال�ش��اب �أ�ش��رف با�س��م ( 22عامً��ا) ،فقال:
"�أ�صبح��ت �أحت��اج �إىل م��ا يق��ارب � 700شيقل
�شهريًّ��ا ثم ًن��ا لعل��ب ال�سجائر ،وه��و مبلغ كبري
جدًّا بالن�سبة لطالب جامعي" .وي�ضيف �أ�شرف
�أن��ه ف�ض��ل الإقالع ع��ن التدخني عل��ى دفع هذا
املبلغ الطائل من املال على ال�سجائر فقط.
وكح�� ّل الرتف��اع �أ�سع��ار ال�سجائ��ر ،وكو�سيل��ة
لله��روب من هذا الغ�لاء الفاح�ش ،يقول ال�شاب
عي�س��ى عرف��ة ( 23عامً��ا) �إن��ه �أ�صب��ح يدخ��ل

الأرجيلة كبدي��ل لل�سجائر ،فهو يرى فيها بدي ًال
�أقل تكلفة �إىل حد ما م��ن ال�سجائر التي ت�ستهلك
مبل ًغ��ا طائ ًال من املال ،بالإ�ضاف��ة �إىل كونها �أقل
�ضر ًرا ،على حد قوله.
بينم��ا ق��ال ال�شاب عل��ي عبد احل��ق ( 32عامًا)
�إنه وب�سبب االرتفاع املهول يف �أ�سعار ال�سجائر
الت��ي تب��اع يف الأ�س��واق� ،أ�صبح الي��وم يدخن
التب��غ العربي ال��ذي ينتج يف بل��دة يعبد غربي
مدينة جن�ين ،حيث �إنه ينفق مبل ًغ��ا �أقل بعلب
ال�سجائ��ر امل�ست��وردة املوج��ودة يف الأ�سواق.
وي�ضيف عبد احلق �أنه �أ�صبح يحتاج �إىل حوايل
مائتي �شيق��ل فقط �شهريًّ��ا ثم ًنا للتب��غ العربي،

و�أن��ه كان يحت��اج �إىل م��ا يزي��د عل��ى ثمانيمئة
�شيقل يف ال�سابق ثم ًنا لل�سجائر امل�ستوردة.
ويف مقابل��ة م��ع "احل��ال" ،ق��ال �أح��د العاملني
يف متج��ر متخ�ص���ص لبي��ع ال�سجائ��ر و�أدوات
املدخن�ين �إن التوج��ه �إىل �شراء "دخ��ان اللف"
و "املع�س��ل" زاد ب�ش��كل ملح��وظ ،و�أن ه��ذه
الزي��ادة ج��اءت ب�سب��ب االرتف��اع الكب�ير يف
�أ�سع��ار ال�سجائ��ر ،و�أن التوج��ه �إىل ا�ستعم��ال
ه��ذه البدائل ما هو �إال حماولة لإيجاد بديل �أقل
�سع ًرا لل�سجائر امل�ستوردة.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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ب�سبب االرتباط باالقت�صاد الإ�سرائيلي وارتفاع الدوالر

خ�����ب����راء اق�����ت�����������ص�����ادي�����ون :م�����وج�����ة غ����ل���اء ت�����ل�����وح يف �أف����������ق الأرا����������ض���������ي ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة
حترير بني �صخر •
ح��ذر خرباء اقت�صاديون من تداعي��ات موجة غالء فاح�ش
خ�لال الف�ترة القادم��ة يف الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة� ،ستهدد
كاف��ة ال�سلع واملنتوجات ،م��ا �سي�ؤثر على حي��اة املواطن
الفل�سطين��ي ومعي�شت��ه .وملعرف��ة �أ�سباب ه��ذه التخوفات
ومربراتها ،توجهت "احلال" لعدة خرباء لأخذ �آرائهم.

اجلعفري :ارتباطنا باالقت�صاد
الإ�سرائيلي هو ال�سبب

وق��ال اخلب�ير االقت�ص��ادي واملحا�ض��ر بجامع��ة القد���س
حمم��ود اجلعف��ري �إن ال�سب��ب الرئي�س��ي له��ذه التوقعات
ه��و ارتف��اع �سع��ر ال��دوالر �أو انخفا���ض قيم��ة ال�شيقل �أو
ً
مرتبطا م��ع �إ�سرائيل،
العن�صري��ن معً ��ا ،ك��ون اقت�صادن��ا
ويبل��غ �إجمايل ا�ست�يراد ال�سلع الإ�سرائيلي��ة �ستة مليارات
مو�ضح��ا �أن "ارتباطن��ا باالقت�ص��اد الإ�سرائيلي
دوالرات،
ً
�سريفع �أ�سعار الواردات مب��ا ي�سمى "الت�ضخم امل�ستورد"
ب��كل املج��االت ،وم��ا دمن��ا مرتبط�ين باالقت�ص��اد العاملي،
ف�سي�ؤثر علينا الدوالر ،واذا كانت املواد اخلام م�ستوردة،
ف�سريتف��ع �سعره��ا تلقائ ًّي��ا" .و�أ�ض��اف اجلعف��ري" :هذه
الظاه��رة لي�ست غريبة وال جدي��دة ،وبالن�سبة ملن يتلقون
رواتبه��م بالدوالر والدينار ،فهم مرتاحون ،الرتفاع القوة
ال�شرائي��ة لرواتبه��م ،وهذا مل��دة ق�صرية ،ث��م �ستنخف�ض
الق��وة ال�شرائية ،فزيادة الدخ��ل بال�شيقل �ستختفي نتيجة
ارتفاع اال�سعار".
و�أ�ض��اف اجلعف��ري �أن رف��ع ال�ضرائ��ب �أدى �إىل ارتف��اع
الأ�سع��ار املنتج��ة نتيج��ة الرتف��اع الأ�سع��ار يف �إ�سرائيل،
ونحن ن�ستورد هذه ال�سلع وبالتايل ترتفع �أ�سعارها.
وبخ�صو���ص دور احلكومة يف هذا ال�سياق ،يرى اجلعفري
"�أن الأمر �صعب ،كون االرتباط ما زال قو ًّيا مع االقت�صاد
الإ�سرائيل��ي ،و�أن ارتف��اع الأ�سع��ار ينخف���ض يف ح��ال
ا�ستطعن��ا تقليل ه��ذا االرتب��اط وت�شكيل ارتب��اط خا�ص،

وكذلك عن طريق �إنتاج �سلع تختلف بالأ�سعار عن نظريتها
الإ�سرائيلية" .

�أبو غو�ش :ارتفاع الدوالر متوقع

م��ن جانب��ه �أك��د املح��رر االقت�ص��ادي يف جري��دة احلي��اة
اجلدي��دة �أيهم �أبو غو�ش �أن ال�سبب الرئي�سي بتوقع موجة
غ�لاء قادمة مرتب��ط بارتفاع قيم��ة ال��دوالر� ،إ�ضافة لعدة
قرارات �إ�سرائيلية تتعلق ب�ضريبة القيمة امل�ضافة و�أثمان
امل��اء والكهرب��اء" .وح�س��ب بروتوك��ول اتفاقي��ة باري�س،
فنحن ل�سنا م�ستقلني من الناحي��ة االقت�صادية ،و�إ�سرائيل
تدر���س رفع قيمة ال�ضريبة امل�ضافة بن�سبة  % 2لرتتفع �إىل
 ،% 19وبالت��ايل ،ونتيجة التفاقية باري�س ،فال�سلطة ملزمة
برف��ع القيمة امل�ضافة على ال�سل��ع واخلدمات امل�ستوردة،
�أي ارتفاع �أ�سعارها �ضمن ًّيا".
و�أ�ض��اف �أبو غو�ش �أن "ك��ون فل�سطني جمتمعً ��ا م�ستوردًا
ويعتم��د عل��ى ال��دوالر ،فه��ذا �سي���ؤدي �إىل ارتف��اع �أ�سعار
ال�سل��ع امل�ست��ورد وبالت��ايل �سعرها يف ال�س��وق" .وعن دور
احلكوم��ة ،قال �أبو غو�ش" :للأ�سف ،دورها حمدود مقارنة
م��ع ال��دول امل�ستقلة ،ففي دول �أخرى ق��د تتدخل احلكومة
بع��دة طرق منها �سع��ر الفائدة� ،أما عندن��ا ،فنحن تابعون
لإ�سرائيل التي تتحكم ب�سعر الفائدة".
و�أ�ض��اف �أبو غو���ش :ت�ستطيع احلكومة اتخ��اذ �إجراءات
حماي��ة ،كدع��م ال�سل��ع ،خا�ص��ة املحروق��ات ،وحال ًّي��ا،
احلكوم��ة غري قادرة عل��ى فعل ذلك ،نتيج��ة العجز املايل،
فهي بالكاد ت�ستطيع دفع رواتب موظفيها ،وعليها مديونية
عالي��ة للقط��اع اخلا���ص .ومن ناحي��ة �أخ��رى ،فاحلكومة
تتم�س��ك بكون االقت�ص��اد قائ ًما على مب��د�أ ال�سوق احلرة،
وتكتف��ي ب�إل��زام التج��ار ب�إظه��ار �أ�سع��ار ال�سل��ع فق��ط،
وللأ�سف ،نتيجة للأزم��ة املتوقعة ،فامل�ستهلك هو املت�ضرر
الأول ،وهو من �سيدفع ثمن كل ذلك.

�سمري عبد اهلل.

�أيهم �أبو غو�ش.

عبد اهلل :التوقعات لي�ست خميفة

ب��دوره ،ق��ال مدي��ر ع��ام معه��د الأبح��اث وال�سيا�س��ات
االقت�صادي��ة "ما���س" �سم�ير عب��د اهلل �إن ه��ذه التوقع��ات
لي�ست خميفة ،لأن هناك �سلعً ا �أ�سا�سية �أ�سعارها تنخف�ض،
خا�ص��ة البرتول ،والتي �سيتبعها هبوط �أ�سعار امل�شتقات،
فالبنزي��ن انخف�ض من  150دوال ًرا �إىل  85للربميل ،وهناك
احتم��ال ب�أن ينخف�ض �أكرث .و�أ�سع��ار املواد الغذائية كانت
م�ستق��رة دون زي��ادة يف الع��ام املا�ضي ،لذل��ك فالتوقع �أن
الزي��ادة بالأ�سع��ار لن تكون عنيف��ة ،ولكن نتيج��ة ارتفاع
�سع��ر الدوالر جت��اه العمالت الأخرى ،والتج��ارة الدولية
تعتم��د بالأ�سا���س عل��ى ال��دوالر ،فال�سلع امل�ست��وردة من
ريا من ال�سل��ع التي ت�ستورد
اخل��ارج التي ت�ش��كل جز ًءا كب ً
مبا�ش��رة �أو يعاد ت�صديرها لنا من �إ�سرائيل �ستت�أثر بن�سب
خمتلفة ،و�ستت�سبب بارتفاع الأ�سعار ب�شكل ملمو�س ،وهذا
ه��و التوق��ع ب�أن تك��ون موجة االرتف��اع بالأ�سع��ار بحدود
ولي�س بن�سب كبرية.
و�أ�ض��اف عب��داهلل �أن احل��د من موج��ة الغ�لاء بالن�سبة لنا
م�س�ألة معقدة ولي�ست بيدنا حيلة بحكم �أن معظم ا�ستهالكنا
ي�أت��ي من اخلارج ،ولكن هناك �آليات ميكن من خاللها احلد
منها �أو التقليل م��ن �أثرها ،عن طريق تعزيز اعتمادنا على
ال�سوق املحلية ،و�أن تقوم احلكومة يف حالة ارتفاع �أ�سعار

حممود اجلعفري.

بع�ض ال�سلع كم�شتق��ات البرتول ،بفر�ض �ضرائب ور�سوم
�إ�ضافية ،ف���إذا ارتفعت �أ�سعار البرتول تخف�ضها بتخفي�ض
ال�ضريبة ،وبذلك يحدث ت��وازن بالأ�سعار ،ولكن �إذا �أبقت
احلكوم��ة �أ�سع��ار الب�ترول كم��ا هي ،فل��ن تلح��ق ال�سوق
العاملية ،وهذا �سي���ؤدي �إىل ارتفاع الأ�سعار ب�صورة �أكرب.
و�أو�ض��ح عب��داهلل �أن احلكوم��ة ت�ستطيع اتخ��اذ �إجراءات
ت�ستطي��ع م��ن خالله��ا �أن ت�ست��ورد مبا�ش��رة دون م��رور
ال�سل��ع ب�إ�سرائي��ل ،وهناك دور على امل�ستهل��ك يتمثل ب�أخذ
ق��رار بالتحرك بني ال�سلع التي تنخف���ض وترتفع �أ�سعارها
ليحافظ على م�ستوى ا�ستهالكي منا�سب ،ب�شكل يخفف من
�ضرر ارتفاع بع�ض ال�سلع.
وب�ين عب��داهلل �أن موج��ة الغ�لاء �ستح��دث �إذا رفع��ت
�إ�سرائيل قيم��ة ال�ضرائب على امل�شرتيات لتخفي�ض العجز
مبوازنتها ،كما هو متوقع ،ولكن هذا لي�س قطع ًّيا والنقا�ش
عل��ى املوازن��ة مل يج��ر بع��د .وهذا يعن��ي �أن ال�سلط��ة �إذا
ارتفع��ت �ضريبة القيمة امل�ضاف��ة ،ف�ستعمل على رفعها �إىل
� % 18أو  ،% 19لأن الهام�ش املتاح ح�سب اتفاقية باري�س 2
 ،%ولك��ن ال�سلطة ت�ستطيع خمالفة هذا البند كون �إ�سرائيل
�ألغت تطبيق العديد من بنود االتفاقية فيما بعد.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

غ������������زة :ق������ط������اع ال����������زراع����������ة ب�����ان�����ت�����ظ�����ار ال�������دع�������م ل����ي����ت����ع����اف����ى م�������ن �آث��������������ار احل�������رب
ن�سرين مو�سى
من��ذ اليوم الأول م��ن العدوان الإ�سرائيل��ي على قطاع غزة،
تعر�ض قط��اع الزراعة خل�سائر كب�يرة ،ف�أحلقت به دبابات
االحتالل وطائراته �أكرب قدر ممكن من اخل�سائر والأ�ضرار.
مئ��ات الغ��ارات اجلوي��ة الت��ي ا�ستخدم��ت فيه��ا �أطنان من
املتفرج��ات ا�ستهدفت ب�سات�ين ومزارع و�أرا�ض��ي مفتوحة،
قب��ل �أن تب��د�أ العملي��ة الربية الت��ي �شاركت فيه��ا جرافات،
جرف��ت وخرب��ت �آالف الدومن��ات ،ومراف��ق بني��ة حتي��ة
زراعية ،ودفيئات بال�ستيكية.
وانت��اب معظم املزارعني �شع��ور بال�صدم��ة والذهول ،حني
ع��ادوا �إىل �أرا�ضيهم بعد الإعالن عن وقف �إطالق النار ،فهذا
وج��د �أ�شج��اره اقتلع��ت ،وذاك وج��د �أر�ضه مليئ��ة باحلفر
الناجم��ة عن �صواريخ الطائرات ،وثالث �صدم بعد �أن �شاهد
دفيئات��ه الزراعية �أ�ضحت كومة من احلديد والركام بعد �أن
دمرتها اجلرافات.
�أبو حمم��د ال�شاعر� ،أحد املزارعني الذي��ن تعر�ضوا خل�سائر
فادح��ة خ�لال الع��دوان ،فق��د كان زرع �أر�ض��ه مبح�ص��ول
الطماط��م قبيل الع��دوان ب�أ�سابيع ،لكنه عج��ز عن الو�صول
حلقل��ه �أو متابعة مزروعاته ،ل�ش��دة الق�صف وا�ستهداف كل
ما هو متحرك على الأر�ض.
و�أو�ض��ح ال�شاع��ر �أن خ�سارت��ه كب�يرة ،وال ميكن��ه العودة
للزراع��ة م��رة �أخ��رى ،فه��و بحاج��ة �إىل �أم��وال ومع��دات
وجتهيزات يفتقدها ،لذلك ينتظر كغريه من املزارعني ،منحه
م�ساع��دات من وزارة الزراع��ة �أو م�ؤ�س�سات زراعية ،تعينه
على ا�ست�صالح �أر�ضه وتخ�ضريها من جديد.
�أم��ا امل��زارع حممد ما�ضي ،ف�أك��د �أنه حني و�ص��ل لأر�ضه

بع��د العدوان �شع��ر بال�صدم��ة له��ول امل�شهد ال��ذي ر�آه،
فاجلراف��ات الإ�سرائيلي��ة الت��ي مكث��ت يف الأر���ض لأي��ام
دم��رت كل �شيء ،فالدفيئ��ات الزراعية الت��ي كان يزرعها
مبح�ص��ويل الطماطم واخليار ويعتا���ش منها �أ�ضحت �أث ًرا
بع��د عني ،و�شب��كات املي��اه �أزيلت ،كما ردم��ت اجلرافات
بركة مياه ،وحطمت م�ضخات ومعدات تقدر قيمتها ب�آالف
الدوالرات.
يقول نائب �أمني عام احتاد الفالحني يف فل�سطني ،عبد ال�ستار
�شعت� ،إن خ�سائر كب�يرة وغري م�سبوقة ُمني بها املزارعون
يف قطاع غ��زة خالل الع��دوان الأخري ،جعل��ت الع�شرات بل
املئ��ات منهم عاجزين عن تخطي الأزم��ة ،والعودة للزراعة
من جديد.
وب�ين �شع��ت �أن املزارع يف قط��اع غزة منهك قب��ل العدوان،
فاحل�صار ومنع الت�صدير وتدين الأ�سعار ،عر�ضت املزارعني
خل�سائر متتالية ،وكان الع��دوان مبثابة الق�شة التي ق�صمت
ظهر البعري.
وقدر �شعت اخل�سائر املبا�شرة لقطاع الزراعة يف غزة ،جراء
الع��دوان ،ب�أكرث م��ن  350مليون دوالر �أمريك��ي ،مبا ي�شمل
مرافق البنى التحتية الزراعية ،مبي ًنا �أن هذه اخل�سارة غري
امل�سبوقة ،بحاجة �إىل تدخل جهات داعمة ،ت�ساعد املزارعني.
و�أك��د �أن ثمة مناطق زراعية حيوي��ة ومهمة تعر�ضت لدمار
وا�س��ع ،مث��ل مناط��ق �ش��رق رف��ح وخ��ان يون���س ،و�شم��ال
القط��اع ،وه��ي كان��ت تعت�بر �سل��ة اخل�ض��راوات الرئي�سية
لعم��وم قطاع غزة ،وقد بدا جل ًّيا ت�أث��ر �أ�سواق القطاع بذلك،
من خالل الغ�لاء الفاح�ش والنق�ص الكبري يف �أنواع اخل�ضار

الرئي�سية.
وتوقع �شعت �أن ت�ستم��ر حالة نق�ص اخل�ضراوات ،وارتفاع
�أ�سعاره��ا ع��دة �أ�شه��ر� ،إىل �أن يتلقى املزارع��ون تعوي�ضات
وم�ساعدات ،متكنهم من الوقوف جمددًا ،لتخ�ضري �أرا�ضيهم.
�أم��ا حمم��ود احل�شا���ش �أم�ين �س��ر جمعي��ة املزارع�ين
الفل�سطيني�ين ،ف�أكد �أن معظم املزارع�ين املت�ضررين توقفوا
متا ًما عن الزراعة ،وبع�ضهم مل ي�ستطع حتى تنظيف �أر�ضه،
فاجلميع ينتظر و�صول م�شاريع الدعم من اجلهات الدولية،
التي لن يتعافى قطاع الزراعة من دونها.

و�أو�ض��ح احل�شا���ش �أن امل�شكل��ة تكمن يف ت�أخ��ر و�صول مثل
هذه امل�شاري��ع ،لذلك ،ف�إن قطاع الزراع��ة �سيبقى على حاله
�شح��ا يف الأ�صناف
�أ�شه�� ًرا ع��دة ،والأ�س��واق �ستظ��ل تع��اين ًّ
وارتفاعً ا يف الأ�سعار.
وبني احل�شا�ش �أنه يف حال متت م�ساعدة املزارعني ،وتعافت
الزراعة يف القطاع ،ف�إن الو�ضع لن يتح�سن ،وحال املزارعني
ل��ن يتح��ول �إىل الأف�ض��ل� ،إال يف ح��ال فت��ح ب��اب الت�صدي��ر،
ومتكنهم من ت�صدير منتجاتهم �إىل ال�ضفة الغربية و�إىل داخل
اخلط الأخ�ضر.
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ال�سامريات الفل�سطينيات ..بني ظلم الإ�شاعة وحقيقة الواقع
فنتينا �شويل •
عل��ى الرغ��م من �صغ��ر الطائف��ة ال�سامري��ة يف مدينة
نابل���س ،والعقب��ات احلياتية التي تواجهه��ا� ،إال �أنّها
ا�ستطاع��ت احلفاظ عل��ى قد�سية عاداته��ا وتقاليدها
على مر الزمن ،فهي طائفة يعي�ش ن�صف �أفرادها الآن
يف منطق��ة "حول��ون" الإ�سرائيلي��ة ،والن�صف الآخر
عل��ى قمة جبل جرزمي يف نابل�س ،حيث املكان الأقد�س
لهم.
ك�ثرت الأقاويل ح��ول طقو�سهم املتعلقة بامل��ر�أة ،لكنّ
�أكرث ما تداوله النا�س هو � ّأن املر�أة ال�سامرية يف العادة
ال�شهري��ة تحُ ب�س ل�سبعة �أ ّي��ام يف غرفة منف�صلة وميرر
له��ا الطعام من حت��ت الباب ،وحترم من مل���س �أطفالها
والقيام ب�أي عمل داخل املنزل ،و�أنها حترم يف كثري من
الأحيان من املرياث.
لك��نّ الواق��ع ال يق��ول ذل��ك� ،إذ �إن امل��ر�أة ال�سامري��ة ال
حتب�س يف فرتة العادة ال�شهرية ،ولكن تنام على �سرير
منف�ص��ل يف ذات الغرف��ة التي ينام فيها �أف��راد العائلة،
كم��ا �أنّها ال حترم من ممار�سة عملها املعتاد �أو اخلروج
م��ن املن��زل ،لك��ن ما متن��ع م��ن القيام ب��ه ه��و �أعمالها
املنزلي��ة� ،إذ يقوم بها �أف��راد الأ�سرة وي�ساعدهم �أحيا ًنا

اجلريان والأقارب ،كذل��ك متنع من مل�س �أبنائها يف تلك
الفرتة ،وهو �أمر م�ؤمل.
"احل��ال" التق��ت ع��د ًدا م��ن ن�س��اء ه��ذه الطائف��ة
الفل�سطيني��ة ،وا�ستف�س��رت عن بع�ض القي��م والعادات
داخ��ل الطائف ،حيث نفت كثريات م��ا يروج عن تقاليد
�صعبة تعطل حياة ن�سائنا ال�سامريات.
يف حديث لنا م��ع ال�سامرية زهية �س ّراوي� ،س�ألناها عن
ر�أيه��ا يف هذه الطقو���س وفيما �إذا كان��ت تعتربها ظل ًما
�أو انته��اكًا حلقوقها ،فقالت" :هذا لي�س �سي ًئا كما يظنه
الكث�يرون م��ن خ��ارج الطائفة ،فنح��ن منار���س عملنا
خ��ارج املنزل ،ون�ستطي��ع اخلروج بحري��ة كاملة ،كما
� ّأن �أ�سبوع الدورة ال�شهرية بالن�سبة لنا �أ�شبه بالراحة،
ل ّأن �أعم��ال املن��زل يقوم به��ا غرينا ،وه��ذا تخفيف عنا
ولي�س �سي ًئا".
وعل��ى م��ر ال�سن�ين ،حافظ��ت الطائف��ة على مب��د�أ عدم
الزواج م��ن غري ال�سامري�ين كما �أمره��م العهد القدمي،
�إال �أن الظ��روف القاه��رة يف الآونة الأخ�يرة واملتمثلة
باخت�لاف ن�سب الذكور والإن��اث ،دفعت الكاهن الأكرب
لي�سم��ح بال��زواج من ن�س��اء خارج الطائف��ة ،ب�شرط �أن

يعتنقن الديانة اليهودية.
وعن ذلك تقول �شورا ،وهي �أوكرانية وافدة �إىل الطائفة
ومتزوج��ة منذ  11عا ًما" :قدمت �إىل هنا وخ�ضعت ملدة
�شهر لفرتة جتريبية لأعت��اد على طقو�س الطائفة ،وقد
�أحبب��ت هذه الطائفة و�أح ّب��وين وا�ستطعت تعلم اللغة
العربي��ة ب�سهول��ة ،وال �أرى يف طقو���س ف�ترة الع��ادة
ال�شهري��ة �أي ظل��م� ،إال �أنّها قد تكون �صعبة قلي ًال عندما
ال �أ�ستطي��ع مل�س ابن��ي ،ولكنّي �أخ��رج و�أمار�س حياتي
ب�شكل طبيعي".
�أم��ا �إيهاب ال�سامري ،وهو م�ؤ�س���س جمعية الأ�سطورة
ال�سامرية ،فيعلق على ذلك قائ ًال" :الطهارة تعترب �أم ًرا
ريا يف
�أ�سا�س ًّيا يف الدين ال�سامري حثت عليه التوراة كث ً
ن�صو�ص وا�ضحة ،واقتب�س ع��ن التوراة" :و�إذا كانت
ام��ر�أة لها �سيل ،وكان �سيلها د ًما يف حلمها ،ف�سبعة �أيام
جن�سا �إىل امل�ساء.
تك��ون يف طمثه ،وكل م��ن م�سها يكون ً
جن�سا ،وكل ما
وكل م��ا ت�ضطجع عليه يف طمثها يك��ون
ً
جن�سا".
جتل�س عليه يكون
ً
وي�ضي��ف :الطه��ارة لي�س��ت فق��ط يف الع��ادة ال�شهرية
و�إمن��ا عندم��ا تل��د املر�أة ول�� ًدا ،ف�إنه��ا ال تق��وم ب�أعمال
املنزل ملا يقارب  41يو ًما ،ويف حال �أجنبت بنتًا ،فاملدة

تقارب  81يو ًما.
�أما بالن�سب��ة للمرياث ،فيقول �إيهاب ال�سامري" :املر�أة
ال�سامري��ة ترث كما يرث الرج��ل وال فرق بينهما ،لكنّها
ال ت��رث يف حال��ة واحدة فق��ط� ،إذا تزوج��ت من خارج
العائل��ة� ،أي من غري الأق��ارب ،حتى ال تت�شتت ملكيات
العائل��ة" .وذكر ال�سام��ري � ً
أي�ضا �أن ال�سم��اح بالزواج
م��ن خ��ارج الطائفة ج��اء ملن��ع الرذيلة ،نظ�� ًرا لأن عدد
الذك��ور يف��وق عدد الإن��اث ،وعل��ى الن�س��اء الوافدات
اللواتي يردن الزواج من �أحد �شباب الطائفة ال�سامرية
�أن يعتنق��ن الديان��ة اليهودي��ة ال�سامري��ة ،ويخ�ضعن
لف�ترة جتريبي��ة قب��ل ال��زواج حت��ى يتعلم��ن طقو�س
الطائفة ويعتدن على احلياة فيها ،ويقررن فيما �إذا كنّ
ي�ستطعن �إكمال احلياة داخل الطائفة.
ويف �سياق �آخر ،يقول �إيهاب �إن املر�أة ال�سامرية تعي�ش
حي��اة ال تختلف يف احلقوق عن الرجل� ،إذ �إن لها احلق
يف التعل��م والعمل وامل�شاركة يف كاف��ة �أن�شطة احلياة،
كم��ا � ّأن الت��وراة �أمرت بذلك (يف كل م��ا تقول لك �سارة،
ا�سمع لقولها).
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

تتمة املن�شور يف ال�صفحة الأوىل  7.8 -مليون �شيقل
و�أطلقت احلكومة منذ فرتة حملة توعية �شاملة لت�شجيع
املواطن�ين عل��ى االلت��زام بت�سدي��د امل�ستحق��ات املالي��ة
املرتاكم��ة عليه��م كديون ل�شرك��ة الكهرب��اء ،و�ضد �سرقة
التي��ار� ،إال �أن التقدي��رات ت�ؤ�ش��ر �إىل ع��دم حتقيق نتائج
مثمرة يف ه��ذا االجتاه ،ما يدفع احلكومات لإجراء املزيد
م��ن الدرا�سات ومناق�شة �سل�سل��ة املقرتحات ملعاجلة هذا
امللف العالق.
وناق�ش��ت احلكومة م�ؤخ ًرا م�شروع ق��رار ب�ش�أن �إجراءات
تطبي��ق براءة الذمة لقطاع الكهرباء م��ا زال قيد الدرا�سة
القانوني��ة ،و�أن��ه ي�أتي ا�ستن��ادًا �إىل �آليات �ضم��ان ت�سديد
�أثمان الكهرباء ،مب��ا يعزز االقت�صاد الوطني ويعمل على
خدمة امل�صلحة العامة.
ووف ًق��ا ملركز الإع�لام احلكومي ،ف���إن ما تناقلت��ه و�سائل
الإع�لام ح��ول �إج��راءات تطبي��ق ب��راءة الذم��ة لقط��اع
الكهرب��اء وب�أنه �سيرتتب عليها من��ع املواطنني املتخلفني
عن دف��ع التزاماتهم ل�صالح قطاع الكهرب��اء من ال�سفر �إىل
اخلارج؛ غري دقيق".
وت�سعى احلكومة �إىل اتخ��اذ خطوات وقرارات من�سجمة
مع القان��ون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،خا�صة �أن حرمان �أي
مواطن من ال�سفر ال ي�أتي �إال بقرار من الق�ضاء.
وق��ال ب�سي�سو" :هذا ما تلتزم به احلكومة يف �إطار �سيادة
مو�ضحا �أن �إجراءات تطبيق
القانون وا�ستقالل الق�ضاء"،
ً
براءة الذم��ة لقطاع الكهرباء ت�ستثن��ي احلاالت املر�ضية
والإن�ساني��ة بعد التحقق منها ،عل��ى �أن تتوا�صل اجلهود
لت�سوي��ة ديون هذه احلاالت دون اللجوء �إىل قطع اخلدمة
�أو تطبيق قرار جمل�س الوزراء على هذه احلاالت.

ما هي "براءة الذمة"؟
ويف �إط��ار م�ساع��ي احلكوم��ة تو�ضي��ح حيثي��ات م�شروع
ق��رار �إجراءات تطبيق براءة الذم��ة لقطاع الكهرباء ،ف�إن
امل�ش��روع ا�شتمل عل��ى �سل�سلة من النق��اط �أبرزها �ضمان
ح��ق موزع��ي الكهرب��اء بقط��ع التي��ار الكهربائ��ي عن كل
م�ستهل��ك مل يدفع ثالث فواتري متتالي��ة ،وذلك بعد القيام
بكافة الإج��راءات التي ت�ضمن حت�صيل �أثم��ان الكهرباء،
وبعد �إر�سال �إنذار خطي �أول بقطع اخلدمة بعد  14يو ًما،
ويف ح��ال مل يلت��زم امل�ش�ترك بت�سديد ما علي��ه من فواتري
مت�أخ��رة ،بالرغم من الإن��ذار الأول بالقطع ،يقوم املوزع
بع��د تراكم  6فواتري بت�سلي��م ذلك امل�شرتك �إن��ذا ًرا خط ًّيا
ثان ًيا ونهائ ًّيا ي�شم��ل جميع املعلومات املذكورة يف الإنذار
الأول و�إخط��ار امل�ش�ترك بتحوي��ل املل��ف ل�سلط��ة الطاقة
لإدراج��ه على القائمة اخلا�ص��ة املطلوب منها براءة ذمة
للح�صول على اخلدمات املذكورة.
و�أ�ض��اف" :يف ح��ال مل تت��م ت�سوية الدي��ون امل�ستحقة
عل��ى امل�شرتك بعد الإن��ذار الثاين ح�سب امل��ادة الثالثة
من ه��ذا القرار ،يقدم امل��وزع قائمة ب�أ�سم��اء املتخلفني
عن الدفع ل�سلط��ة الطاقة ،التي حتول امللف �إىل جمل�س
تنظيم قط��اع الكهرباء لإنذار امل�ش�ترك خط ًّيا من خالل
املوزع بالإج��راءات التي �ستتخذ بحق��ه يف حال مل تتم
ت�سوية الديون خالل �أ�سب��وع من تاريخ ت�سلمه للإنذار
الثالث.
ويف ح��ال مل ي�ستج��ب امل�ش�ترك ،يح��ول جمل���س التنظيم
املل��ف ل�سلط��ة الطاق��ة الت��ي ترا�س��ل وزارة الداخلي��ة
لإدراج��ه على قائمة الأ�شخا�ص املطلوب منهم براءة ذمة

(القائمة اخلا�صة) للح�ص��ول على اخلدمات املذكورة يف
املادة الثالثة من هذا النظام.
وعمم��ت وزارة الداخلي��ة القائم��ة اخلا�ص��ة عل��ى
ال��وزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومي��ة املعنية والتي يطلب
ممن يودون احل�صول عل��ى خدماتها �إرفاق براءة ذمة.
ويق��دم جمل���س تنظيم قط��اع الكهرباء تقري�� ًرا كل ثالثة
�أ�شه��ر ل�سلطة الطاق��ة حول احلاالت التي مت��ت �إحالتها
على القائمة.
ورغ��م ذل��ك ،ف���إن ب�سي�سو �أك��د ل��ـ "احل��ال" �أن مو�ضوع
ب��راءة الذم��ة �سيطب��ق فق��ط عل��ى م��ن ال يدف��ع فوات�ير
الكهرب��اء ،وه��ذا ال يعن��ي املنع م��ن ال�سف��ر ،لأنه خمالف
متا ًما لن�صو�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،التي كفلت
ش�يرا �إىل �أن هناك
حري��ة احلركة والتنقل للمواطنني" ،م� ً
اقرتاح��ات م��ا زالت قي��د النقا���ش والدرا�سة مث��ل و�ضع
�أ�سماء املتخلفني عن الدفع على املعابر ،لكن لن يتم اتخاذ
�أية �إجراءات تتعار�ض مع القانون".
وو�ص��ف ب�سي�سو الته��رب ال�ضريبي ب�أن��ه م�شكلة كبرية،
وق��ال" :الفكرة من مو�ضوع ب��راءة الذمة هي العمل وفق
ر�ؤية �إ�سرتاتيجية".

خري�شة :حلول خالقة
النائب الثاين لرئي�س املجل�س الت�شريعي د .ح�سن خري�شة،
�أك��د عدم �شرعية �أي��ة �إجراءات ميك��ن للحكومة اتخاذها
دون غط��اء قانوين ،وقال" :ال يج��وز فر�ض �أي �إجراء من
قب��ل احلكومة �إال بقانون ،ويف حال تطبيق مقرتحات منع
ال�سف��ر للمتخلفني عن ت�سدي��د فواتري الكهرب��اء ،ف�إن ذلك

يعن��ي �أن ن�صف ال�شعب الفل�سطين��ي خا�صة يف املخيمات
�سوف مينعون من ال�سفر".
و�أ�ض��اف" :املطل��وب البحث عن حلول خالق��ة خا�صة يف
ظ��ل الأو�ض��اع االقت�صادي��ة ال�سائ��دة يف فل�سطني ،وعلى
احلكوم��ة البحث ع��ن �سبل ت�سهي��ل حياة النا���س ولي�س
تعقيده��ا ب�إج��راءات منقو�ص��ة �أو مت���س �أب�س��ط حق��وق
املواطنني مثل حقهم يف ال�سفر".
وتاب��ع" :ه��ذا ال يعن��ي يف املقاب��ل عدم الت��زام املواطنني
بت�سدي��د ما عليهم من ا�ستحقاق��ات ،بل ميكن معاجلة هذا
الأمر من خالل جدولة ديونهم وفق �آلية وا�ضحة".

ربعي :الديون لي�ست جرائم
م��ن جانب��ه ،اعت�بر حمام��ي الهيئ��ة امل�ستقل��ة حلق��وق
الإن�سان ،غاندي ربع��ي� ،إقرار قانون مينع املواطنني من
ال�سف��ر ب�سبب الديون �سابقة على م�ستوى العامل ،خا�صة
�أن الديون املرتاكمة ال ت�صنف �ضمن اجلرائم التي توجب
املنع من ال�سفر.
وق��ال ربعي" :الديون لي�ست جرائ��م ،وال ميكن للحكومة
�أن ت�ش��رع قانو ًنا ملعاقب��ة املتخلفني عن الدفع مبنعهم من
ال�سف��ر ،و�إن ح��دث ذل��ك ،ف�إننا �سنك��ون �أم��ام �سابقة هي
مو�ضح��ا �أن احلديث يدور عن
الأوىل م��ن نوعه��ا عامل ًّيا"،
ً
مواطن مقيم و�أن الديون ناجتة عن تراكم �أثمان الكهرباء
واملي��اه ،وبالتايل ،ف�إن هذه اخلدم��ات توجب عليه الدفع،
وميك��ن اتخ��اذ �إج��راءات من �أج��ل تنظي��م �سدادها دون
امل�سا���س بحقوق��ه الأ�سا�سية ،لأن امل���س بحقوق املواطن
ريا ال ميكن تربيره �أو ت�شريعه.
تعترب �أم ًرا خط ً

تتمة املن�شور يف ال�صفحة الأوىل � -شركة الكهرباء..
رئي�س جمعية حماي��ة امل�ستهلك هنية دعا �شركة الكهرباء
للتوق��ف ع��ن �إل�ص��اق الأزم��ة بـ��ـ "املخيم��ات" ،م�ضي ًفا:
"توج��د قرى كاملة ال تدف��ع ،ومنا�شري حجر يف مناطق
عدة ال تدفع .ال تتحدثوا عن املخيمات فقط".
وق��ال هني��ة �إن ال�شرك��ة ال تق�ترب مم��ن و�صف��ه ب��ـ
"الع�ضلنج��ي و�أبو ال�سب��اع" ،وتطالب "ال�ضعفاء" فقط
بت�سدي��د الدي��ون ،م�ؤك��دًا �أن �إعفاء املخيم��ات من فواتري
الكهرب��اء "ق��رار وطن��ي م��ن زم��ن الرئي���س الراح��ل �أبو
عم��ار" ،وتغيريه يحتاج لإج��راءات عديدة ميكن ل�شركة
الكهرباء اتخاذها.

م��ن جهت��ه ،ق��ال حم��ودة �إن �شرك��ة كهرب��اء القد�س
"رفعت ق�ضايا عديدة على م�ؤ�س�سات و�شركات ذات
مديوني��ة عالي��ة ،وه��ي ت�س�ير يف املحاكم لك��ن ب�شكل
بطيء".
وق��ال هني��ة �إن��ه مت توحيد تعرف��ة الكهرباء ب�ين �شركات
الكهرب��اء يف الأرا�ضي الفل�سطينية عام  ،2011لكن �شركة
"كهرباء القد�س" ترفع ال�سعر �أحيا ًنا ،فت�شرتي الكهرباء
من ال�شركة القطرية الإ�سرائيلية ،التي تزيد ال�سعر عليها
يف �أربع��ة �شهور من ال�سنة (كان��ون الثاين و�شباط ومتوز
و�آب) نظ ًرا لأنها �شهور الذروة يف ف�صلي ال�شتاء وال�صيف

يف حج��م ا�سته�لاك الكهرب��اء ،وهذا م��ا �أكده حم��ودة ،يف
تربيره الختالف قيم��ة الفواتري بني هذه ال�شهور وغريها
من الأ�شهر.
ور ًّدا عل��ى تعليقات بع�ض املراقبني عل��ى ارتفاع موازنة
روات��ب العاملني يف �شركة كهرباء القد�س مقارنة مبوازنة
�أعمال ال�صيانة ،قال حمودة :الرواتب جزء من ال�صيانة،
وج��زء من تكلف��ة �أي م�ش��روع ،كم��ا �أن  %60من موظفي
ال�شرك��ة يحمل��ون هوي��ة القد�س ،وما يح��دد رواتبهم هو
نظ��ام العم��ل يف �إ�سرائي��ل� ،أي �أن احل��د الأدن��ى للأج��ور
� 4300شيق��ل �شهر ًّيا ،حتى املرا�سل الذي ال يحمل �شهادة

�شركة الكهرباء..

توجيهي ال يتقا�ضى �أقل من ذلك.
وع��ن جاهزية "كهرب��اء القد�س" ملو�س��م ال�شتاء احلال،
ق��ال حم��ودة :قمنا ب�أعم��ال �صيان��ة وتفتي���ش خلطوط
ال�ضغط العايل وتغيري للعوازل التالفة وتنظيف املتبقي
منه��ا ،وتقوية ال�شب��كات التي �أ�صيبت مب�ش��اكل ال�شتاء
الفائ��ت ،كم��ا ا�ستوعبنا مول��دات جديدة ،حي��ث ت�صلنا
قري ًب��ا  3مولدات ،لت�صبح لدين��ا  5مولدات ،وا�ستوعبنا
نقلي��ات جدي��دة من ت��ركات وون�ش��ات ،و� 10شاحنات،
�إ�ضاف��ة لـ� 40سيارة دف��ع رباعي ت�ساعد على احلركة يف
الطوارئ.
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ر�سالة ماج�ستري للباحثة جنمة علي

ال��ك��ا���س��ي��ت��ات ال���ت���ي غ��ن��ت ل��ل��ك�لا���ش��ي��ن��ات يف االن��ت��ف��ا���ض��ة الأوىل
جمد حمد •
"�إيد بتخل��ع جوا�سي�س ..و�إيد بتزرع حرية ،يا
خي��ي ال�شع��ب نوى..الإنتفا�ضة يومي��ة� ،شعبي
هب وما يف خوف ..احلجر �صار كال�شنكوف".
للوهلةالأوىل ،نتخيل ه��ذه الكلمات بيا ًنا �سيا�سيًّا
من �أحد الف�صائ��ل الفل�سطينية ،ولكن ما نلبث �أن
نكت�ش��ف �أنها كلمات لإحدى �أغاين ثورة احلجارة
 ،1987ويف ذاكرتنا ،ن�ستح�ضر هذه الأغاين حتى
لو كنا �صغا ًرا مل ْ
نع�ش تلك املرحلة ،ولكن هم�س ٌة
للجي��ل اجلدي��د ،هن��اك ق�ص�� ٌة فري��دة وراء هذه
الكلمات ،بغياب �أ�سماء الكتاب واملغنني ،بطريقة
التوزيع والن�شر.
يف ع��ام  ،1987مل يكن م�سموحً ا الغناء يف العلن،
ن���ص وطني �أو حتى
كانت خياط��ة العلم ،كتابة ٍ
�شريط وطني يندرج حتت م�سمى "املواد
حيازة
ٍ
التحري�ضي��ة" الت��ي كان يعاق��ب عليه��ا "احلكم
الع�سك��ري الإ�سرائيل��ي" �آن��ذاك بال�سجن ما بني
�ست��ة �شهور وثالث �سنني� .أغ��اين الثورة ق�ص ٌة مل
ْ
توث��ق بع��د� ،إال من جنمة عل��ي ،ال�شابة الالجئة
من اجلليل الأعلى �إىل حيفا.
الباحث��ة اخت��ارت "الأغني��ة املقاوم��ة ..ث��ورة
الكا�سيت��ات يف انتفا�ض��ة ع��ام  "1987مو�ض��وع
ر�سال��ة املاج�ستري يف اجلامع��ة العربية ،وبد�أت
ق�صته��ا الت��ي اكت�شف��ت الح ًق��ا م��دى ت�شابهه��ا
م��ع �أغل��ب زمالئه��ا يف فل�سط�ين .تق��ول الباحثة
عل��ي :كن��ا ن�ستمع للأغ��اين الوطنية من��ذ ال�صغر
ولك��ن منعن��ا �أهلن��ا من غنائه��ا ،وكان م��ن املهم
جدًاتخبئ��ة الكا�سيت��ات يف ح��االت التفتي���ش
و�إخفا���ض ال�صوت يف ال�سي��ارة حال املرور قرب
ال�شرط��ة الإ�سرائيلي��ة ،وم��ن ثم خ�لال درا�ستها
يف اجلامع��ة� ،أقي��م حف ٌل وطني �ضخ�� ٌم يف القد�س
ب�ص��وت واحد،
فوق��ف اجلمي��ع وب��د�أوا الغن��اء
ٍ

كانت �أول مرة تغني هذه الكلمات.
م��ا دام الغن��اء كان به��ذه اخلطورة،فيمك��ن �أن
نت�ص��ور املعان��اة الكب�يرة يف ت��داول الكا�سيتات
والأغاين،وت�ضي��ف الباحث��ة" :كان��ت الكا�سيتات
الوطني��ة ته��رب داخ��ل الأرا�ض��ي املحتل��ة عرب
�شري��ط واح��د ون�سخ��ه ح��ال و�صول��ه
تهري��ب
ٍ
للمنطق��ة ،ويب��اع يف املكتب��ات ال يف حم�لات
الكا�سيت��ات ،وبع��د و�صوله��ا للمنازل،ت�صب��ح
امله��ارة يف تخبئته��ا حت��ى ال ت�صله��ا ي��د �أيّ
مفت���ش مي��ر ،يف الثالج��ات وب�ين الطناج��ر ويف
ٍ
ال�سق��ف ويف ج��وف الأر���ض وغريه��ا ،ولي�ضمن
الفل�سطيني حلظتها عدم اعتقاله حليازته "املواد
ّ
التحري�ضية" ،انت�شرتْ �آلية ت�سجيل ع�شر دقائق
من �أول الكا�سيت بالقر�آن �أو ب�أم كلثوم".
وت�ستعر���ض الباحثة عل��ي يف درا�سته��ا كيف �أن
�إع��داد الأغاين تركز يف ال�ضفة وقطاع غزة ،ومنها
انت�ش��ر لباق��ي املناط��ق يف الأر�ض املحتل��ة ،كما
حتل��ل الباحث��ة االختالفات ال�شا�سع��ة بني �أغاين
ث��ورة  1987التي �أنتجت داخ��ل الأر�ض املحتلة
وتلك التي �أنتجتْ يف املنفى.
وت�ؤك��د الباحث��ة �أن "الأغ��اين املنتج��ة من داخل
ببي��ان �سيا�سي
الأر���ض املحتل��ة كان��تْ �شبيه�� ًة
ٍ
وكان��ت كلماته��ا رم��و ًزا موجه��ة ،مث��ل" :بك��را
الع�صي��ان املدين ول�س��ا احلبل ع اجل��رار" ،ومن
آلية �سيا�سية
هن��ا نرى كيف مت اعتماد الأغني��ة ك� ٍ
وطريق��ة م��ن الف�صائ��ل الفل�سطيني��ة حل�ش��د
العواط��ف واجلماهري ،لتوجيه ال�شعب ،ف�أهم ما
يكون يف الثورة ال�شعبية �أن ت�شعر النا�س ب�أهمية
دوره��ا يف الثورة،و�أثرها الذي ال يزول ،باعتبار
امل�س�ؤولية تقع على ال�شعب كله".
يف الكا�سيت��ات داخ��ل الأر�ض املحتل��ة ،ن�ستغرب

"الكونتيرن"..

عدم معرفة �أ�سماء مع��دي الأغاين وعدم معرفتنا
ب�أغلبه��م حت��ى اليوم،حي��ث كانت الأغ��اين تنتج
وت��وزع دون معرفة القائم عليها حتى ال يعاقب.
تف�س��ر الباحث��ة احلال��ة وتق��ول :كان الطاب��ع
جيل ن�ش�أ على الأر�ض ذاتها،
توجيهيًّا ثوريًّا م��ن ٍ
ال يغن��ي حليفا وعكا ،ب��ل يغني للو�ضع واحلياة
اليومي��ة ،للث��وار والأر���ض التي يعرفه��ا ،ورغم
عدم ذكر اجلهة املعدة �أو توجهها ال�سيا�سي ،كان
يتم اال�ستدالل عليها من خالل الكلمات املوجودة
داخ��ل الأغ��اين ،واالختالف ال�شا�س��ع عن الأغاين
التي �أنتج��ت خارج الأر�ض املحتلة ،التي ال نقلل
من قيمتها ،ولكن نرى الفرق الوا�ضح فيها.
ويف جانب من بحثها ،تقارن الباحثة بني �أغنيات
تل��ك املرحل��ة الت��ي �أنتج��ت يف فل�سط�ين ،وب�ين
�أغاين املنفى ،وتو�ضح بالق��ول� :أغاين العا�شقني،
و�أحم��د قعب��ور ،و�سميح �شق�ير ،وغريها ،كانت
�أغ��اين بطع��م الرومان�سي��ة الثوري��ة والتغن��ي
بالفردو�س ال�ضائع ،اختلفت الكلمات والعبارات
امل�ستخدم��ة وحت��ى الأه��داف م��ن ه��ذه الأغاين،
فظهر الإبداع يف الكلم��ات والأحلان واملو�سيقى،
عل��ى عك�س الأغاين املنتجة داخل الأر�ض املحتلة
الت��ي ن��رى ال�ص��وت فيه��ا عاديًّا واالعتم��اد على
املغنني والت�صفيق والأحلان ال�شعبية الب�سيطة.
وع��ن دوافع الغن��اء يف تل��ك املرحلة ،ه��ل كانت
توجه��ات قيادي��ة �أم اقت�صادي��ة �أم فني��ة ،تق��ول
الكاتبة علي :برزت �شعبي��ة الأغاين بالتوجيهات
الت��ي مت تنفيذه��ا من ال�شع��ب ،ب��رزت عندما مت
ا�ستخدام هذه العبارات كهتافات يف املظاهرات يف
ال�ش��وارع ويف كل مكان ،وبرزت � ً
أي�ضا بالعبارات
على اجلدران .ويف الفرتة التي مت الت�ضييق على
ال�صحاف��ة فيها ،جل�أت الف�صائ��ل الفل�سطينية �إىل

الباحثة جنمة علي.
الكتابة على اجلدران يف ال�شوارع بخفية و�سرعة
لي ًال ن�ش ًرا لتحركاتها وبياناتها و�أوامرها ،وكانت
تكتب اقتبا�سات من الأغاين على اجلدران � ً
أي�ضا.
اختلف��ت امل�صطلح��ات امل�ستخدم��ة �آن��ذاك ع��ن
الكلم��ات املتداول��ة الآن ،فتذك��ر لن��ا جنمة كيف
ك�ثر ا�ستخ��دام عب��ارات تقرير امل�ص�ير مع كلمة
دول��ة ،كي��ف كان الرتكي��ز عل��ى م�صطلح��ات
التح��رر ،والهوية ،والكفاح امل�سل��ح مع التحرر.
كان التوجه كام ًال نحو عب��ارات ت�ؤكد اال�ستقالل
مرك��ز ًة عل��ى دور �أطف��ال احلج��ارة واملق�لاع،
وعل��ى �أهمي��ة اللج��ان ال�شعبي��ة املوج��ودة يف
حتريك ال�شارع الفل�سطيني كام ًال.
"مطلب تقرير امل�صري ..وحق العودة والدولة،
باالنتفا�ض��ة من�س�ير ..للم�ؤمت��ر ال��دويل� ،ص��ار
الفيت��و الأمريك��ي ..يق��ول ال�صهي��وين �شريك��ي،
وغن��ي مع��ي ي��ا رفيق��ي ..ال للإمربالي��ة" ،بع��د

انتفا�ض��ة احلج��ارة ،ب��د�أت ال�ص��ورة تتغ�ير
تدريجيًّ��ا .تو�ض��ح جنم��ة" :انتقلنا م��ن مرحلة
الثورة �إىل مرحلة الت�سوية" ،وبعد هذه املرحلة،
حتول��ت الأغ��اين لأغ��اين حن�ين ،واختلف��ت ع��ن
امل�صطلح��ات امل�ستخدم��ة �ساب ًق��ا ،وبع��د مرحلة
�أو�سل��و ،و�صلن��ا ملرحل��ة بناء دول��ة ،بالرغم من
وجودن��ا حت��ت احت�لال �إىل الآن،ومل تعد الأغاين
ال�شعبية تلعب نف�س الدور.
الكا�سيت��ات كان��ت ث��رو ًة يف ال�سابق تق��ود ثور ًة
�شعبي��ة .اختلف��ت املوازي��ن واختلف��ت الط��رق
وم��ا زلن��ا نحكي م��ن تاريخنا الق�ص���ص الفريدة
من نوعه��ا .مل نكن ال�شعب الوحي��د الذي �أثارته
وحر�ضته الأغاين ال�شعبية ،ولكننا نفتقر لتوثيق
املا�ضي مبختلف �أ�شكاله.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ق�صة خا�صة ًّ
جدا يف بناء فرقة فنية على احلاجز بني بيت حلم والقد�س املحتلة

مايكل عطية

كث�يرًا م��ا ارتب��ط ا�س��م "الكونتي�نر" بحاج��ز
ع�سك��ري عل��ى الطري��ق الوا�صل��ة ب�ين القد���س
ومدين��ة بي��ت حل��م ،وعن��د �سم��اع ه��ذا اال�سم،
نتذك��ر املعاناة التي يعانيه��ا �أهلنا يف طريقهم �إىل
مدينة ال�س�لام ،ولكن عند البحث عربجوجل عن
كلم��ة "الكونتي�نر" ،تظهر لنا من �ضم��ن النتائج
فرقة مقد�سي��ة تعزف (الروك �آن��د رول ،امليتال،
الريجي��ه ،الراب) ،و�أنواع �أخ��رى من املو�سيقى
الغربية بقالب عربي.
قب��ل � 6سن��وات ،كان��ت هن��اك فرق��ة حت�ترف
غن��اء ال��روك وامليت��ال ،ولك��ن بع��د ظه��ور
جمه��ور جدي��د يع�ش��ق التن��وع يف املو�سيق��ى
و�ألوانه��ا ،حتول��ت ه��ذه الفرق��ة �إىل "الكونتي�نر
،"El Containerواخت��ارت اال�س��م لع��دة
�أ�سب��اب ،م��ن �أهمه��ا كم��ا ق��ال ع��ازف الغيت��ار
واملغن��ي يف الفرق��ة �إيف��ان ازازيانل��ـ "احلال"�إن
اال�س��م يحت��وي كلم��ة  containالت��ي تعن��ي
ال�شم��ول والدم��ج ،فنح��ن ندم��ج �أك�ثر م��ن نوع
ول��ون مو�سيق��ي يف �أغانينا مث��ل (الروك،امليتال،
البون��ك ،الريجيه ،وال��راب) .و�أ�ض��اف" :ثم �إن
كلمة الكونتيرن تدل على ال�شيء ال�صلب والثقيل
واملتح��رك ،فنحن فرقة �صلب��ة متحركة ،وهو ما
نقوم به خالل عزفنا وغنائن��ا وجوالتنا� ،إ�ضافة
�إىل �أن الكونتي�نر ه��و �أول م��كان كن��ا ن��راه عن��د
الذهاب �إىل منطق��ة التدريب ،وال ميكن �أن نن�سى

حاجز الكونتي�نر يف الطريق �إىل بيت حلم ،فهناك
ن�ضطر كفل�سطينيني �إىل الوقوف ،وهذا ما ن�سعى
�إلي��ه يف فرقتنا ،الوقوف ،ولك��ن لي�س على حاجز
ع�سكري ،و�إمنا الوقوف عند املو�سيقى.
يف ع��ام � ،2013صدر �أول �ألب��وم لفرقة الكونتيرن
ويحم��ل ا�س��م� the widow makerأو
�صانع��ة الأرام��ل،و�أول عر���ض له��م كان يف رام
اهلل ،وه��و م��ن �أ�ضخ��م العرو�ض الت��ي قامت بها
الكونتي�نر ،وال��ذي فاج�أه��م ه��و ع��دد احل�ضور
و�إعجابهم باملو�سيقى�،إ�ضاف��ة �إىل التفاعل معها،
أغ��ان كانت
وم��ن �ضمن �أغ��اين الألب��وم ،هناك ٍ � 3
مرتبط��ة فيه��م ب�ش��كل �شخ�ص��ي ،حتك��ي ق�ص��ة
حقيقي��ة ل�ش��اب كان يع�ش��ق وال�سه��ر ف�أ�صي��ب
باجللطة،وكيف �أ�صلح حياته.
"ال ميك��ن ت�سمي��ة الكونتي�نر با�س��م مع�ين �أو
�إ�ضف��اء �صبغ��ة معين��ة عل��ى مو�سيقاه��م" ،كما
ق��ال اب��ن الفرقة �إيف��ان ،فهم يحاول��ون الو�صول
�إىل كاف��ة فئ��ات املجتم��ع ،فال��روك مث ً
�لا يك��ون
للم�ستمع�ين الذي��ن يع�شق��ون الروك م��ن اجليل
الق��دمي ،وال��راب للجي��ل ال�صاع��د ،ول��كل م��كان
أغ��ان تنا�س��ب
يعزف��ون في��ه هن��اك مو�سيق��ى و� ٍ
طبيع��ة امل��كان وزواره� ،إ�ضاف��ة �إىل �أن �أع�ض��اء
الفرقة الـ  6لهم توجهات مو�سيقية خمتلفة ،لذلك
� ً
أي�ضا نحاول �إ�شب��اع رغباتنا املتنوعة ،ومن هنا
يظهر الإبداع ،فاالختالف هو �أ�سا�س الوجود.

وعن��د �س�ؤالهم ع��ن الأغ��اين ال�سيا�سية،قالوا :لنا
كثري من الأغ��اين ال�سيا�سية التي تالم�س واقعنا،
حت��ى و�إن كن��ا ال نري��د التط��رق لها،ف�لا ميك��ن
�أن نغن��ي مبع��زل عنه��ا ،فنح��ن نعي���ش الواقع،
وك�شب��اب م��ن القد���س ،ال ميك��ن لن��ا �أن نك��ون
بعيدي��ن عم��ا يحدث .ن�شع��ر بامل�ضايق��ات جراء
احلواج��ز واملمار�س��ات ،وهو �ش��يء �إن مل يظهر
ت�أثريه يف البداية ،ف�إنه �سيظهرعلى املدى البعيد.
و�أ�ض��اف �أزازيان�أن �أف��كار الأغاين الت��ي ي�ؤلفونها
ت�أت��ي م��ن واق��ع احلياة الت��ي يعي�شونه��ا ،فهناك
مث ًال�أغنية ا�سمها "بهدلة" حتكي ق�صة �شاب ي�شعر
�أنه ال ي�ستطيع احتمال الواقع ،من غالء الأ�سعار،
وقل��ة الوظائف،وغريها من امل�شاكل التي يعي�شها
ال�شب��اب الفل�سطين��ي وحلمه��م بالهج��رة لإيج��اد
حياة �أف�ض��ل ،حيث تقول كلم��ات الأغنية" :كيف
بترتك كيف بتهاجر ،بتبيع البلد وبت�سافر".
تتك��ون الكونتيرن من � 6أ�شخا���ص ،مديرة �أعمال
ومنظم��ة عرو���ض الفرق��ة زينة خ��وري ،و�أحمد
ال�شري��ف ع��ازف الغيتاروم��وزع املو�سيق��ى،
وجورج عب��داهلل عازف البي�س غيت��ار ،و�سليمان
ح��رب مغن��ي ال��راب وع��ازف البيان��و ،وعام��ر
يغم��ور عازف الريثم غيت��ار ،وخلدون �أبو جنمة
ع��ازف الدرامز ،و�إيفان ج��ورج �أزازيان املغني.
و�أع�ضاء الفرقة هم جريان وزمالء بالدرا�سة منذ
�أيام الطفولة.

�أع�ضاء الفرقة الفل�سطينية "الكونتيرن".

ً
عرو�ض��ا حملي��ة يف رام اهلل
ونف��ذت الكونتي�نر
والقد���س وبي��ت حل��م� ،إ�ضاف��ة �إىل م�شاركتهم يف
مهرج��ان قلندي��ا الدويل،علمً��ا �أنه��م يرك��زون يف
عرو�ضه��م عل��ى القد���س لت�شجي��ع النا���س عل��ى
زي��ارة املدين��ة القدمي��ة وحتري��ك ال�سياح��ة
العربي��ة والفنية فيها بد ًال م��ن التوجه �إىل �أماكن
�أخرى.
ووجه��ت "الكونتي�نر" ر�سال��ة �إىل ال�شب��اب
الفل�سطيني وط�لاب جامعة بريزيت ،وهي الفئة
الأك�ثر اطالعً ��ا ومتابع��ة ل��كل جديد ب���أن "هناك

جتديدًا دائمًا يف املو�سيقى ،وهناك ر�سائل كثرية
يف كلم��ات الكونتيرن،وحتدي��دًا فيم��ا يق��وم ب��ه
�أحم��د ال�شريف يف التوزيع املو�سيق��ي والت�أليف،
ف�لا ميكن �إهم��ال القدمي �أو جتاهل��ه ،ولكن يجب
�أن ن�ستم��ع �إىل املو�سيق��ى احلديث��ة ،وب��د ًال م��ن
التوج��ه �إىل املو�سيق��ى الغربي��ة ،هن��اك الكث�ير
من الف��رق الفل�سطينية التي ميك��ن االفتخار بها.
وفرق��ة الكونتيرندع��وة حقيقية لالهتم��ام بالفن
الفل�سطين��ي واملواه��ب املوج��ودة لدينا ك�شعب
فل�سطيني والعمل على تطويرها ودعمها".
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خالل احلرب على غزة

تطور نوعي يف ات�صاالت املقاومة حافظ على الأرواح

ادفنوا الـ "نعم"..
فالءاتنا خري و�أبقى

ابت�سام مهدي
نوعي للق��درة الع�سكرية
ك�شف��ت احلرب عل��ى غزة عن تط��ور ّ
لدى ف�صائل املقاومة ،فقد طورت �شبكة ات�صاالت خا�صة جرى
حتديثها وتطويرها داخل الأنفاق ،لت�سهيل التن�سيق بني رجال
املقاوم��ة ،بعي��دًا عن �أع�ين االحت�لال ،للم�ساهم��ة يف احلد من
اخل�سائر الب�شرية يف �صفوفهم.
وق��د كان تن�صت املخاب��رات الإ�سرائيلية عل��ى جميع املكاملات
الت��ي ت�صدر يف قطاع غ��زة� ،سببًا رئي�سيًّ��ا يف اغتيال العديد من
القي��ادات الفل�سطينية ال�سيا�سي��ة �أو الع�سكرية خالل احلروب
ال�سابق��ة ،وبعد انتهاء حرب 2009/2008م ،حاولت الف�صائل
الفل�سطيني��ة اال�ستفادة م��ن جتربة ح��زب اهلل يف ت�شكيل �شبكة
ات�صاالت داخلية خا�صة بها.
ومل ت�ستخدم هذه ال�شبكة يف حرب ت�شرين الثاين عام 2012م ،كونها
جتهيزاته��ا مل تكن قد اكتملت ب�صورة كاملة ،ولكن ا�ستخدمت على
نط��اق �ضي��ق ،للتوا�صل ب�ين القي��ادات العليا ،كنوع م��ن التجربة،
وق��د �أثبتت جناحه��ا يف تلك الفرتة ،فا�ستكم��ل �إعدادها داخل جميع
الأنفاق لدى ف�صائل املقاومة ،ويف منازل بع�ض القادة.
ويف حديث مطول مع �أحد رجال املقاومة يف مدينة خان يون�س،
ويق��ال له �أب��و �أحمد� ،أك��د �أن تن�ص��ت املخاب��رات الإ�سرائيلية
عل��ى املكامل��ات اخلا�ص��ة ب�ين املقاوم�ين ب�ش��كل خا���ص وبني
قادته��م ب�شكل ع��ام يف احلروب ال�سابقة ،كان عام ً
�لا �أ�سا�سيًّا يف
الك�ش��ف عن الكثري من اخلفاي��ا والتكتيكات التي تتبعها الأذرع
الع�سكري��ة ،خا�ص��ة �أن جمي��ع �شب��كات االت�ص��ال الفل�سطينية
مرتبطة باالت�صاالت الإ�سرائيلية.
و�أ�ض��اف يف حدي��ث م��ع "احل��ال"" :يف هذه احل��رب ،وبعد �أن
ا�ستطاع��ت �إ�سرائي��ل من خ�لال تقنيات متطورة ج��دًّا اخرتاق
جهازي "ال�سيناو" و "املاخ�شري" لالت�صال ،حيث مت ا�ستهداف
�أغل��ب جتمعات اخلط��وط الرئي�سي��ة ل�شبكة االت�ص��ال لهاذين
النوع�ين من اال�ستخدام يف الأيام الأوىل من العدوان ،ا�ضطرت
املقاومة �إىل ا�ستخدام �شبكة االت�صاالت اخلا�صة بها".
وب�ين �أن ال�شبكت�ين ال�سابقت�ين كان��ت املقاومة تعتم��د عليهما
ب�شكل رئي�س��ي خالل احل��روب ال�سابقة ،باعتبارهم��ا الو�سيلة

الوحي��دة لالت�ص��ال ،ومل تك��ن املخابرات ت�ستطي��ع اخرتاقهما
�ساب ًقا ،ولك��ن بعد اخرتاقهما� ،صدرت تعليم��ات بعدم التعامل
معهما واالكتفاء ب�شبكة االت�صاالت الداخلية.
ولف��ت �إىل �أن مهند�س��ي االت�ص��االت الذي��ن �أ�شرف��وا عل��ى هذه
ال�شبك��ة كانوا يتعقبون املقا�سم ب�شب��كات االت�صاالت اخلا�صة
به��م ب�ش��كل يومي ط��وال فرتة الع��دوان على غ��زة ،للت�أكد من
�سالمته��ا ومنع اخرتاقه��ا ،م�ؤكدا االحتالل �أخف��ق يف التن�صت
على املقاومة.
وذك��ر �أنهم اعتم��دوا عليها كليًّ��ا يف جمال التوا�ص��ل بني �سالح
الإ�ش��ارة والق��ادة امليدانيني خ�لال العدوان على غ��زة ،وبني
املقاوم�ين وذويه��م لالطمئن��ان عليهم ،كما �ساع��دت يف الك�شف
ع��ن م�صري العنا�صر املحتجزين يف الأنفاق حتت االر�ض ،ومن
بينه��ا نفق يف منطق��ة القرارة عن��د احلدود ال�شرقي��ة ملحافظة
خان يون�س جنا منه  32عن�ص ًرا من "الق�سام".
و�أو�ضح �أن عنا�صر املقاومة كانت على ات�صال مع قادتها وهي
داخ��ل النفق عن طري��ق ال�شبكة اخلا�صة ،ولك��ن عندما ق�صف
النف��ق ،قط��ع االت�صال بعد قط��ع خطوط ال�شبك��ة ،ومع �إعالن
ب��دء �سريان التهدئة يف العا�شر من �آب ،انطلقت املقاومة تبحث
عن طرف �أ�سالك االت�صال الأر�ضي اخلا�ص باملقاومة ليت�صلوا
بهم بعد العثور على الطرف الآخر مب�ساعدة الدفاع املدين ،ومت
حتديد املكان.
كم��ا ا�ستطاع��وا التعرف على م��كان عدد من جثام�ين ال�شهداء
الذي��ن ارتقوا خ�لال مدة احتجازهم التي بلغ��ت  22يومًا ،بعد
اتب��اع خط االت�ص��ال الذي كانوا يج��رون من��ه ات�صاالتهم مع
متتبع الإ�شارة.
و�أ�شار �إىل قدرة عدد من الرجال املقاومة على االت�صال بذويهم
و�أقاربه��م وم��ن يعنيهم طوال فرتة الع��دوان ،خا�صة �أن عددًا
منه��م مل ي�ستط��ع الع��ودة �إىل منزل��ه خ�لال هذه الف�ترة ،عرب
االت�ص��ال من نق��اط ات�صال خا�ص��ة مت تو�صيله��ا �إىل منازلهم،
منوهً ��ا �إىل �أن��ه يف �أوق��ات املواجهة ال�سابق��ة كان من امل�ستحيل
�إج��راء مث��ل ه��ذه االت�ص��االت ،لأن "االت�صال باجل��وال يعني
ا�ستهدافهم وا�ست�شهادهم".

د .وداد الربغوثي

و�أ�ض��اف� :إن "تفكري رجال املقاومة املخت�ص�ين باالت�صاالت يف
�إقام��ة �شبكة االت�صاالت اخلا�صة باملقاومة مل يكن �أقل قيمة من
ت�صني��ع ال�صواري��خ والإع��داد للمعركة الت��ي دارت على �أر�ض
غزة لأكرث من �شهر".
وتعتم��د �إ�سرائيل ،وفق م�صادر �أمنية ،على م�صدرين �أ�سا�سيني
يف جم��ع املعلوم��ات اال�ستخبارية الالزمة حلربه��ا �ضد حركات
املقاومة الفل�سطيني��ة ،وهما امل�صادر الب�شرية كتجنيد العمالء،
وامل�ص��ادر الإلكرتونية عرب اال�ستعانة ب�أح��دث ما تو�صلت �إليه
التقنيات التكنولوجية.
وقال��ت ه��ذه امل�ص��ادر �إن "الوح��دة ( 8200ذراع التج�س���س
الإلكرتوين) يف جهاز ال�شاباك تعتمد على تعقب �أجهزة االت�صال
ال�سلكي��ة والال�سلكية" ،مبينة �أن الذي ي�ساعد الوحدة على �أداء
مهمتها ارتباط �شبك��ة االت�صاالت الفل�سطينية القائمة يف ال�ضفة
وقطاع غزة بال�شبكة الإ�سرائيلية.
وق��ال م�صدر يف حركة حما���س� ،إن احلركة منعت حتركات �أبرز
قادتها ويف مقدمتهم �إ�سماعيل هنية نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلرك��ة حما���س ،و�أع�ض��اء املكت��ب ال�سيا�سي للحرك��ة (حممود
الزهار وخليل احلية ،وغريهم من القادة).
و�أ�ش��ار �إىل �أن ق��ادة احلركة ،غيرّ وا �أماك��ن مبيتهم وتواجدهم،
ومل ي��ردوا عل��ى هواتفه��م املحمول��ة ،وتوا�صلوا �ضم��ن �شبكة
ات�ص��االت داخلي��ة �سري��ة متط��ورة ي�صع��ب اخرتاقه��ا ،وف��ق
م�ص��ادر ع�سكري��ة �إ�سرائيلي��ة ،وه��ي نف�سه��ا الت��ي تر�س��ل منها
التعليم��ات للقادة امليدانيني واخلطابات التي توجه لل�شعب من
القادة.
وتقول م�صادر �إ�سرائيلية �إنّ حركة حما�س متلك �شبكة ات�صاالت
متقدم��ة جدا ،ت�سلمتها م��ن �إيران ،ت�شبه بدقته��ا وتكنولوجيتها
املتطورة �شبكة ات�ص��االت "حزب اهلل" التي ا�ستخدمت يف حرب
2009م.

الإن�������������س������ان امل����ع����ا�����ص����ر :ف�����خ�����ور ب���ع���ب���ودي���ت���ه
منري فا�شه
يك��ون ال�شخ���ص عب��دًا �إذا اتبع تعليم��ات وت�ص�� َّرف وفق ما
ميلي��ه علي��ه �شخ�ص �آخ��ر دون �س���ؤال وج��واب .والأ�سلوب
الأ�سه��ل والأ�س��رع (لكنه لي���س الأعمق) لإجب��ار النا�س على
القي��ام مبا يمُ ْ لى عليهم (�أي ا�ستعبادهم) هو العنف اجل�سدي
�أو الرتهيب ب��ه .ال يوجد �إن�سان يفخر مبثل هذه العبودية بل
ُت َك�� ِّون لديه �شعو ًرا بالتم��رد واملقاومة ،حتى ل��و �أدّى ذلك �إىل
املوت.
رمبا يت�ساءل البع�ض :وهل توجد عبودية يفخر بها الإن�سان؟
اجل��واب نعم ،وهي الأعمق والأخط��ر وال�سائدة ب�شكل �أكرب.
�س�أحك��ي ق�صتي م��ع الريا�ضيات للتو�ضي��ح .در�ست ود ّر�ست
عل��ي يف كليهما.
الريا�ضي��ات �سن��وات عديدة .فعلتُ م��ا �أُ ْمل َِي ّ
ت�صرف��ت كعب��د �إذ اتبع��ت التعليم��ات دون معرفة مل��اذا تلك
املعرف��ة يف الكت��ب املق��ررة ومن ق ّرره��ا ومن امل�ستفي��د منها.
لك��ن� ،أ�س��و�أ م��ا يف الأم��ر �أين كنت فخ��و ًرا با�ستعب��ادي ذاك؛
ع�شقت عبوديتي وا�ستفدت منها (وظائف ومركز اجتماعي).
كن��ت �أ�شعر ب�سعادة وفخر عندم��ا �أح�صل على عالمات عالية
�أو عندم��ا ميدحني الطلبة كمد ّر���س للريا�ضيات .مل �أ�شعر قط
برغب��ة يف التم��رد �أو املقاوم��ة .كان ذل��ك �صحيحً ��ا حتى عام
 1976ح�ين لطمتن��ي احلقيقة يف نهاي��ة الأم��ر و�أيقظتني من
حالة ال�سب��ات والتخدير التي و�ضعتني فيه املدنية احلديثة.
م��ا �أيقظن��ي على وج��ه التحدي��د كان وعي��ي ب�أن �أم��ي الأمية
تع��رف ريا�ضيات ال �أفهمها وال �أ�ستطيع فعل مثلها ،كما وعيت
�أنه��ا َت ْع َل ُم متامًا ما كان��ت تفعله وملاذا ومن امل�ستفيد؛ �أي �أنها
مل تك��ن عبدة مثلي .كان وعيي لريا�ضي��ات �أمي مبثابة زلزال

خلخل الأ�س�س التي ُب ِنيَتْ عليها معرفتي .مل تفعل �أمي �أم ًرا مل
تعرف م�صدره وموقعه.
ب��د�أ ينمو لديّ – نتيج��ة ذلك – �شعور بالتمرد ،ظهر يف �أ�شكال
خمتلف��ة؛ وظ�� ّل ينم��و ويتعمق م��ع الوق��ت .م��ن �أول مظاهر
مت��ردي كان ت�شجي��ع طلب��ة املدار���س عل��ى تكوي��ن ن��وادي
عل��وم وريا�ضيات يبد�أ فيها الطالب ب�س���ؤال لديه ،حيث كانت
مرجعي ُت��ه حيا َت��ه وحيث يت�� ّم التعل��م دون تدري���س ومنهاج
وتقيي��م .مظه�� ٌر �آخ��ر لتم��ردي كان �إدخ��ال م�س��اق يف جامعة
بريزي��ت عام  1979جلميع طلبة ال�سنة الأوىل يف كلية العلوم
�سميت��ه "الريا�ضيات يف االجتاه الآخر" .لكن مل ينتقل متردي
عندئ��ذ �إىل �إع��ادة النظر يف املنظومة الرتبوي��ة برمتها ،والتي
تعترب التعلي��م الر�سمي امل�ؤ�س�سي الو�سي��ط الأحادي العاملي
للتعلم .باخت�صار :نعم ،د ّر�ست الريا�ضيات ،لكني مل � ِأع وقتها
�أين كنت �أع ّلم �أم ًرا �آخر خفيًّا� ،أعمق و�أخطر� ،أال وهو االفتخار
با�ستعبادهم ،و�شعور من مل ينجح منهم �أنه �أقل ذكاء وبالتايل
بالدونية.
حتوي��ل الإك��راه ع��ن طري��ق العن��ف اجل�س��دي �إىل افتخ��ار
علمي متق��ن هو يف ر�أيي م��ن �أكرث ما
باال�ستعب��اد ع�بر طريق ّ
ميي��ز ما ندعوه باحلداثة؛ وهو بال�ضب��ط طريق الدكتاتورية
الهادئ��ة التي تعمل حتت ال�سطح والت��ي نعي�شها حول العامل
ب�أ�سماء براقة مثل التقدم والتطور! ما ي�ساعد يف ذلك هو خلق
حال��ة م�ستمرة من اخل��وف والقلق والإره��اق ،واالدعاء ب�أن
ذل��ك �ضروري لتحفيز الطلبة للتميز .نعي�ش ع�صو ًرا مظلمة ال
نعيها لوجود �إن��ارة م�صطنعة تعطينا االنطب��اع ب�أننا نعي�ش

يف ع�صر التنوير.
جنح��ت املدني��ة احلديث��ة (ع�بر تخطي��ط علم��ي وت�صمي��م
وتنفي��ذ) يف �أم�� ٍر مل تنج��ح فيه املدني��ات ال�سابق��ة :يف تكوين
�أغلبي��ة عظمى حول العامل ت�شعر فخ��ورة با�ستعبادها (لي�س
فق��ط بالن�سب��ة للمعرف��ة ب��ل � ً
أي�ض��ا بالن�سبة ملج��االت �أخرى
مث��ل العبودية مل�أكوالت �ضارة ولأجه��زة تكنولوجية ت�سلبنا
العافي��ة) .كيف يت�� ّم ذلك؟ من خ�لال �إلهائنا باملظه��ر و�إخفاء
م��ا يح�ص��ل يف اجلوهر ،ومن خ�لال حتويلن��ا �إىل ن�سخ هزيلة
متماثل��ة لنم��وذج خم�� ّرب �أ� ً
ص�لا .فالقيم التي حتك��م ت�صرف
النا�س يف احلياة املعا�صرة هي ال�سيطرة والفوز واجل�شع.
�أود �أن �أنه��ي �أنن��ا كع��رب �أوف��ر ًّ
حظ��ا مم��ن ُي ْط َل��ق عليه��م
"جمتمع��ات متقدم��ة"� ،إذ لدين��ا مقوم��ات لها ج��ذور ميكن
�أن حتمين��ا وتخرجن��ا من ظلم��ات الوهم ال�سائ��دة� .أول هذه
املق ّومات يكمن يف "املثنى" الذي يختلف عن املنطق الثنائي يف
الريا�ضي��ات (كل عبارة �إما �صائبة �أو خاطئة وال يوجد بديل
ثال��ث)؛ وت�شكّل املجاورة كو�سيط للتعل��م والعمل املجتمعي
(�إىل جانب امل�ؤ�س�سة التي ال ن�ستطيع التخل�ص منها كليًّا) ثاين
ه��ذه املقومات؛ �أما املك ّون الثالث كركيزة لل�شفاء من الأوهام
واخلراف��ات احلديثة فتكم��ن يف عبارة الإمام عل��ي عليه �ألف
�س�لام "قيمة كل امرئ م��ا يح�سنه" (بد ًال من التقييم على خط
عم��ودي) .هناك مقومات �أخرى لكن �أكتفي هنا بهذه املقومات
الثالثة التي ميكن �أن �أ�سهب فيها يف مقال �آخر.
الو�ض��ع يف العامل ،ويف منطقتنا بوجه خا���ص ،مل ي َُعد يتحمل
�أن ن�ستمر يف تفكرينا و�أحاديثنا على ال�سطح.

مل مت��ر حلظات على تفج�يرات يف منازل كوادر
م��ن فت��ح يف قط��اع غزة ،حت��ى ان�برى كثريون
م��ن حركة فتح وغريها الته��ام حركة حما�س �أو
حتميلها امل�س�ؤولية ،رغم �أن الأخرية ا�ستنكرت
التفجريات واعتربتها عمال �إجراميا .ومل ينتظر
�أي كان �أن يج��ري حتقي��ق يف الأم��ر ،وال��كل
يتباكى على جهود امل�صاحلة.
�ألي���س غريب��ا �أن��ه بع��د م��رور �أكرث م��ن ع�شرة
�أعوام على اغتيال الرئي�س الراحل يا�سر عرفات
مل يجر�ؤ �أح��د على اتهام �إ�سرائيل �صراحة لأن
التحقيق��ات مل تثب��ت �أي �شيء! فكي��ف جتر�أوا
عل��ى اته��ام حما�س وخ�لال �ساع��ات قليلة دون
حتقيق؟
الرئي�س حمم��ود عبا�س قال من ب�ين كثري قاله
�إن��ه ال يته��م �أح��دا باغتي��ال الرئي���س ال�سابق
يا�س��ر عرفات .كان هذا يف مقابل��ة �أجرتها معه
القن��اة العا�شرة الإ�سرائيلية يف �أواخر ت�شرين
الأول املا�ض��ي ونقلها تلفزيون فل�سطني .ورغم
�أن كل جمل��ة يف املقابل��ة ت�ستدع��ي مق��اال� ،إال
�أنن��ي �س�أتوق��ف قليال عند ه��ذه اجلملة .ورغم
�أن كل �أ�صاب��ع االته��ام تتج��ه نح��و املو�س��اد
الإ�سرائيل��ي ،بغ���ض النظر عن الي��د "الأداة"
الت��ي نفذت� ،إال �أن ما قاله الرئي�س بهذا ال�صدد
يوح��ي وك�أن الق�ضي��ة ق�ضي��ة جنائي��ة بحت��ة
تنتظ��ر نتيج��ة التحقيق��ات! �أولي���س اغتي��ال
الرئي���س عرف��ات ق�ضي��ة �سيا�سي��ة بالدرج��ة
الأوىل؟ ورغ��م �أن الرئي���س يف املقابل��ة نف�سه��ا
�أك��د عل��ى عبثية �صواري��خ املقاوم��ة و�أن يده
ما زالت مم��دودة لل�سالم و�أن التن�سيق الأمني
م��ا زال م�ستمرا� ،إال �أن ق��ادة ورموز االحتالل
م��ن نتنياه��و ويعل��ون وليربم��ان وغريه��م ال
ي��رون في��ه �شري��كا لل�س�لام .وذه��ب ليربم��ان
�أبع��د من ذل��ك ب�أن قال عن الرئي���س عبا�س� :آن
الأوان للتخل���ص منه .وهذا بحد ذاته اعرتاف
عل��ى الطريقة الإ�سرائيلي��ة ب�أنهم تخل�صوا من
يا�س��ر عرفات عندما ر�أوا �أن��ه �آن الأوان لذلك،
وبالت��ايل يه��دد بالتخل�ص من الرئي���س عبا�س.
ورمبا قالها ليربمان �صراحة وحذفتها رقابتهم
عل��ى الإع�لام .عملية ال�سالم الت��ي ي�صر عليها
الرئي���س انته��ت منذ زم��ن ،وكث�يرون �أعلنوا
ذل��ك .والأح��داث ووح�شية ممار�س��ات �شريك
"ال�س�لام" اليومي��ة وحروب��ه املتوا�صل��ة،
�صغريها وكبريه��ا ،على القد�س وغزة ،وعلى
الب�ش��ر وال�شج��ر واحلج��ر ،وكم��ا �أ�ضافت لها
�أخت��ي �سعاد وعل��ى "الفاذر وامل��ذر وال�س�سرت
وال�بروذر" ،تنف��ي ب�ش��كل �ص��ارخ �أن هن��اك
عملي��ة �س�لام "ال كان��ت وال �ستك��ون"� .أخ�شى
�أنن��ا �إذا وا�صلن��ا �إن��كار موت عملي��ة ال�سالم،
�أن ي�أت��ي الوقت ،وه��و �آت ال حمالة ،وتعرتف
منظمة التحرير بذلك وتقرر �أن تدفن هذا امليت
الذي تعفنت جثته و�أ�صبح��ت رائحتها مقرفة
وجالب��ة للوباء ،فال جتد �شربا م��ن �أر�ض غري
م�ص��ادرة لدفن��ه� .سارع��وا لدفنه��ا وانتبه��وا
ملتطلبات امل�صاحلة الفل�سطينية.
علين��ا �أن نت�صال��ح م��ع �أنف�سن��ا �أوال ،فه��ذا
�أه��م ملي��ون م��رة لن��ا ولق�ضيتنا م��ن التفاو�ض
والت�صالح ،ولنعد لالءاتنا ،فهي خري و�أبقى.
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�����ش����ه����ادات وع����ق����ود زواج 6 :ح������االت زواج ب��ي�ن خ���ري���ج���ي وخ����ري����ج����ات دائ��������رة الإع���ل��ام

				
نور وروزانا

					
�أمري وجمان

				
حممد ومي�ساء

نور عبد الفتاح
عل��ى عك�س املتوقع ب�أن عالقات اجلامعة ال تدوم طوي ًال ،و�سرعان ما
تنته��ي بانخراط �أ�صحابها يف حياته��م و�أعمالهم بعد اجلامعة� ،إال �أن
�أك�ثر من  6حاالت من خريج��ي وخريجات دائرة الإعالم يف اجلامعة
�أثبتوا عك�س ذلك ،وخطوا �أوىل خطواتهم �إىل احلياة الزوجية.

�أن ال�سب��ب يع��ود لكون الطالب الإعالمي غالبًا م��ا يكون ً
مثقفا وقار ًئا
ومتمر�سً ��ا يف حيات��ه االجتماعية،وبالتايل من ال�سه��ل عليه االختالط
يف جمتمع��ه املحي��ط والتع��رف عل��ى م��ن حول��ه بعم��ق ،وه��ذا م��ا
يُ�سه��ل التقارب و�إيجاد رواب��ط م�شرتكة ،وبالت��ايل الإعجاب والنية
باالرتباط".

يق��ول �أم�ير �أبو ع��رام خري��ج الدائ��رة �إن كونه وجم��ان �إعالميني
ودر�س��وا التخ�ص���ص نف�س��ه،زاد م��ن القوا�س��م امل�شرتك��ة الت��ي
تربطه��م .وي�ضيف" :بال �شك ،ف�إن �سبب التخ�ص�ص ُ
يقف يف املرتبة
الثاني��ة بع��د الراب��ط الأهم ،وه��و التق��ارب الفكري بينن��ا ،كما �أن
هن��اك العديد من القوا�سم امل�شرتك��ة الأخرى التي �أوجدت �أر�ضية
خ�صبة لالرتباط".
ً
وت�ضيف جم��ان �أن تخرجهما من التخ�ص�ص نف�سه��كان عامال�إيجابيًّا
جدًّا.وتتاب��ع" :ه��ذا يدفعن��ا للعم��ل معً��ا يف كث�ير م��ن الأم��ور يف
خ�صو�صا �أن العمل الإعالمي
تخ�ص�صنا ،بالإ�ضافة مل�ساعدة بع�ضنا،
ً
�أحيا ًن��ا ينتق��ل بعد �ساعات ال��دوام الر�سمي �إىل البي��ت ،وبالتايل ،ف�إن
�شريك احلياة قد يكون هو �شريك العمل".
وي�ش�ير �أب��و ع��رام �إىل �أن وج��ود هذا الع��دد من ح��االت االرتباط يف
الدائ��رة الفت جدًّا .ويقول�" :أنا �أعل��م العديد من احلاالت امل�شابهة،
حتى قب��ل التحاق��ي باجلامعة� ،أي منذ ع��دة �أعوام م�ض��ت ،و�أعتقد

نور وروزانا

�أمري وجمان

تق��ول اخلريج��ة روزان��ا غني��ة �إن الزمال��ة لعب��ت دو ًرا كب�يرًا يف
االرتب��اط ،كون عدد طالب الإعالم حمدودًا وقلي ًال ،ما ي�سهل تقاربهم
وتعرفهم ببع�ض ،وذلك لوجودهم يف نف�س املكان واملحا�ضرات،حيث
تعرفت بزميلها ال�سابق وخطيبها احلايل نور الأقط�ش.
وينف��ي نور �أن تك��ون مهنة الإع�لام �سببًا يف هذا االرتب��اط ،ويقول:
"لو كانت روزانا تدر�س �أي تخ�ص�ص �آخر،فمن امل�ؤكد �أن القدر كان
�سيجمعن��ا ،ولو كانت حما�سب��ة �أو مهند�سة �أو حمامية،فال �أظن �أنني
�س�أغري ر�أيي فيها".
وت��رى روزان��ا �أن ت�شاركهم��ا يف املهن��ة �إيجاب��ي لأن كل واحد منهما
يتفه��م طبيعة �شغ��ل الآخر ،وهناك �إمكانية لتق��دمي امل�ساعدة يف حال
احتاجه��ا �أحده��م .فيم��ا ي��رى ن��ور �أن هذا �س�لاح ذو حدي��ن ،ولكنه
�إيجابي بدرجة �أكرب لأن��ه يعطي املجال لبقائهما قريبني من بع�ضهما
وعلى علم بظروف العمل.

عمرو ونور

ويو�ض��ح اخلريج عمرو بع�يرات �أن وجوده ونور خ�صيبفي الدائرة
نف�سه��اكان عام ًال�أ�سا�سيًّ��ا و�سببً��ا قويًّ��ا يف ارتباطهم��ا ،لك��ن بالت�أكيد
هن��اك عوام��ل �أخرى لعب��ت دو ًرا يف هذا االرتب��اط ،كتقارب وجهات
النظروالأفكار.
وتنف��ي ن��ور �أن كونهم��ا �إعالمي�ين لع��ب دو ًرا يف اختي��ار �شري��ك
احلياة�،إمن��ا �أفكارهم��ا ه��ي ال�سبب ،والإع�لام �ساه��م يف تعريف كل
منهما بالآخر فقط.
وي�ؤك��د كل منهم��ا �أن ت�شاركهم��ا بنف���س التخ�ص���ص واملهن��ة كان
�شي ًئا�إيجابيًّا ،كون �أفكارهم��ا كانت متقاربة� ،إ�ضافة �إىل قدرتهما على
التغل��ب عل��ى الكثري من امل�صاع��ب من خالل ت�شجي��ع بع�ضهما ،ومل
يذكرا �أنه كانت هناك �سلبيات لهذا االرتباط.
وتق��ول نور �إنه خالل ارتباطهما باجلامعة مل تكن هناك �أي انتقادات
�سلبية ،وكل من حولهما من الزمالء �أحبوا الفكرة و�شجعوهما.

حممد ومي�ساء

تق��ول ال�صحافي��ة مي�س��اء الأحم��د ع��ن ق�ص��ة خطوبته��ا عل��ى املحرر
ال�صح��ايف حممد م��رار" :وجودنا يف نف���س الدائ��رة كان بداية ملعرفتنا
حتی تعمقت وو�صلت مرحلة االرتباط ،ووجودنا يف نف�س املكان وهذه
املعرف��ة كان له��ا الف�ضل الكبري يف اختبار �أنف�سن��ا واختبار عالقتنا ،مع
ن�ضوجها ب�شكل طبيعي من معرفة ثم زمالة ثم �صداقة فارتباط".

عمرو ونور

ويعتق��د مرار �أن وجودهما يف نف�س املهنة �أم��ر �إيجابي لأنهما يفهمان
طبيع��ة املهن��ة ومتطلباته��ا ،وبالت��ايل �سيتعاون��ان دائمً��ا يف العم��ل
و�إجن��از موادهما ال�صحافية حال احتاج �أي �شخ�ص منهما الآخر وال
ً
مرتبطا بفهم طبيعة مهنة ال�صحافة
توجد معيقات بقدر ما كان الأمر
املتعلق��ة باال�ستع��داد الدائ��م يف �أي حلظ��ة لأي ح��دث �أو جدي��د ق��د
يتطل��ب اخلروج يف وقت مت�أخر �أو علی ح�ساب املن��زل �أحيا ًنا �أو �أي
ارتباطات �أخری.
وت�ضيف مي�ساء �أن "ال�شراكة يف نف�س التخ�ص�ص واملهنة � ً
أي�ضا
�أحد الأ�سباب التي �ساعدت يف وجود توافق واتفاق كبري بيننا
ولغ��ة م�شرتك��ة مرتبط��ة بحبنا للمهن��ة التي تعترب ج��زءًا من
ذاتن��ا وحياتنا اليومية" .وتبني �أن حاالت االرتباط يف الإعالم
تن��م عن اتف��اق وتواف��ق عقلي ذهن��ي عاطف��ي اجتماعي جمع
ب�ين الزمالء لي�صبح��وا �أزواجً ا ،وباعتقادي ذل��ك هو الن�صيب
الأجمل".
و�أبدى االثنان فرحة كبرية بفرحة الآخرين بهما وقاال" :كان رد فعل
الزمالء حال �إعالن خطوبتنا مفرحً ا ،اجلميع هن�أ وبارك هذا االرتباط
ومل�سنا يف احلقيقة مدی �سعادة زمالئنا بهذا اخلرب".
ت�ساعد عالقة العمل وال�شعور باالرتياح واحتياج كل طرف �إىل الآخر
�إعالميًّا ،على خلق ال�شرارة الأوىل للزواج ،لذا تولد العالقة نوعًا من
ال�شع��ور بالراحة النف�سي��ة بني الطرفني ،وتقوم ه��ذه الزيجات على
التقدير والإعجاب والتفاهم.

ّ
"اخل������ط������اب������ة"!
������س�����امل �أب����������و ال��������رو���������س :ال�����������ش�����اب
عبد البا�سط خلف
ي��زاول �س��امل حممد �أب��و الرو���س ( 32عامً��ا) ،مهن��ة اجلمع بني
الباحث�ين عن زوجات من��ذ �ست �سنوات ،ويتفاخ��ر ب�أنه ا�ستطاع
التوفي��ق بني مئات ال�شبان والفتيات يف خمتلف حمافظات الوطن
والداخل ،لدرجة �أنه كان �سببًا يف �سفر بع�ضهن للواليات املتحدة
الأمريكية وكندا والأردن.
ي��روي ال�ش��اب ،وه��و يحم��ل هات ًف��ا خلويًّ��ا :ه��ذه ه��ي و�سيلتي
الأ�سا�سي��ة يف العم��ل ،و�أ�ستعني بعدد كبري م��ن الن�ساء الكبريات
يف ال�س��ن لإمتام عقود الزواج مبختلف املدن والبلدات ،و�أحر�ص
على عدم اجلمع بني العر�سان �إال يف زيارة ر�سمية لطالبي الزواج
لبيت عائلة العرو�س ،وال �ألتقي بالفتيات نهائيًّا.

بدايات

ب��د�أت ق�صة �أبو الرو�س يف خميم الفارعة ،حني �س�أله �أ�صدقاء عن
�شابة لقريبهم ،وا�ستط��اع الوفاء بالأمر ،ومن يومها �صار ينت�شر
يف �أك�ثر م��ن مدينة وبلدة مبحافظ��ات الوطن� ،أكرثه��ا يف القد�س
و�أحيائه��ا الرتفاع ن�سبة الطالق هناك ،و�أقله��ا يف النقب ومنطقة
بئ��ر ال�سب��ع؛ نظر ًا لبعده��ا اجلغرايف ،ورف�ض الكث�ير من الأهايل
تزويج بناتهم بعيدًا عنهم.

يقول :الأمر لي�س �سه ًال ،ويحتاج �إىل �أمانة و�صدق ،وال ميكن لأي
�أحد دخ��ول بيوت النا�س دون �أن يكون جادًّا يف طلبه ،ويهدف �إىل
الزواج ولي�س لأمر �آخر.
تت�ش��كل �أوىل مراح��ل عمل �أب��و الرو�س يف تلقي ات�ص��ال هاتفي من
�ش��اب ،يق��دم موا�صفات��ه ،وعم��ره ،وطلبه ،ث��م يلتقي ب��ه وجها
لوجه ،وير�سل املن�شود مل�ساعداته الن�ساء ،فيبحثن عن املنا�سب،
ويتوج��ه العري�س برفقة �أبو الرو���س لبيت والد زوجة امل�ستقبل،
ويجتمعان بح�ض��ور الأهل ،ثم يتفقان عل��ى التفا�صيل ،وحت�ضر
بعدها اجلاهة وامل�أذون �سوية ،ويجري عقد القران.
يع��دد �س��امل �أب��رز مناط��ق عمل��ه :الفارع��ة ،وجن�ين ،وطولكرم
وخميماته��ا ،وقلقيلي��ة ،وقري��ة �سنريي��ا ،وطوبا���س ،ونابل���س،
وبالط��ة ،والقد���س ،وبئر ال�سب��ع ،والنا�ص��رة ،وع��رب ال�شبلي
داخ��ل اخلط الأخ�ض��ر ،ورام اهلل ،و�أم الفح��م ،واخلليل ،وبع�ض
بلداتها.

مواقف

وح�س��ب و�سيط ال��زواج ،ف�إنه تلقى طلبات باملئ��ات من معلمني،
ومدراء م�ست�شفيات ،وجتار ،وعمال ،و�أطباء ،ومطلقني ،ورجال
توفي��ت زوجاتهم .لكنه تعر�ض خلدعة ال ين�ساها من �شاب �أخفى
�س��وء و�ضع��ه ال�صحي ع��ن العرو���س ،مثلما دخ��ل يف ورطة بعد

تراج��ع �ش��اب ع��ن خطبة فت��اة يف اللحظ��ة الأخ�يرة ،وبح�ضور
اجلاهة وامل�أذون ال�شرعي .كما و�صلت منزله زوجة �أربعيني كان
يبحث عن زوجة ثانية ،وهددته ثم عر�ضت عليه املال لكي يتوقف
ع��ن تزويج��ه من �أخ��رى .وال ين�س��ى حماولة عري���س الهرب من
املحكم��ة ال�شرعية ،بعد تراجعه عن الزواج من �شابة كان والدها
ي�صر على رف�ض تزويجها له ،واعتقد �أنها مري�ضة ،وبعد �أن ف�شل
يف الهرب من املحكمة� ،أر�سل اجلاهة دون �أن يح�ضر بنف�سه.

�أر�شيف

يحتف��ظ �أبو الرو�س يف �أر�شيف خا�ص ب�أ�سم��اء الأزواج ،وطريقة
االت�ص��ال بهم ،ث��م ي�ستقبل طلبات جديدة م��ن معارفهم ،ويتلقى
بعد نهاي��ة الزواج (�إكرامية) بدل تفرغه وات�صاالته و�سفره ،وال
يح��دد قيمتها ،ويرتك حرية حتديدها للعري�س ،وبع�ضهم يكرم يف
دفعها.
ويق��ول �إن املهر القيا�سي الأقل للعرائ���س ثالثة �آالف وخم�سمائة
دين��ار ،و�أك�ثره خم�سة �آالف ،ويف بع�ض املناط��ق كاخلليل يكون
 300غ��رام ذهب .وي�ؤك��د �أنه يحتاج �شهريً��ا لقرابة � 1200شيقل
بدل ات�صاالت هاتفية ،يف التوا�صل والبحث .كما �أن بع�ض حاالت
الط�لاق وقع��ت بني الأزواج الذي��ن وفق بينهم ،لكنه��ا قليلة ،كما
يفيد.

�أبو الرو�س خالل عمله يف التوفيق بني ر�أ�سني باحلالل.

ول��د �أب��و الرو�س يف دي��ر البلح بغ��زة ،وانتقل للعي�ش م��ع �أقاربه
بالفارع��ة قبل � 17سن��ة ،وهو �أب لثالث بن��ات وولدين ،ومتزوج
م��ن امر�أتني .وي�ؤكد �أنه لن ي�ستخدم ح�سابه على موقع التوا�صل
االجتماع��ي لأغرا���ض الزواج ،ويفي��د �أن العمل يتع�ثر يف بع�ض
املوا�س��م ،وخا�صة يف ف�صل ال�شتاء ،كم��ا �أنه ي�شارك يف الكثري من
حفالت العر�سان الذين تزوجوا عن طريقه.
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