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فل�سطني دافئة
�أح�سن �شيء يف الدنيا الدائرة؛ فمعها ،ال يهم �أين البداية و�أين النهاية ،ومن يف املقدمة ومن يف امل�ؤخرة .ما يهم �أنها تدْحل وت�ستمر يف التدحرج ..ونحن الفل�سطينيني لدينا
دوائر كثرية ،ونحن �سعداء بها .قد يبدو الأمر ع�شوائيًّا وغري مهندَ�س� ،إال �أنه معنا يجدي نفعًا.
يف الأيام الأخرية ،ويف عز الثلج ،ونحن ن�سجل انخفا�ض درجات احلرارة �إىل  ،4-ر�أينا �أ�صحاب عزم وهمة� ،أفرادًا ذوي نخوة وم�ؤ�س�سات حتمل على كتفها واجب خدمة
الإن�سان ،خرجوا من بيوتهم و�أنقذوا عال ًقا ،ودف�أوا بردا ًنا ،و�أ�سعفوا ً
مري�ضا .دفء قلوبهم �أبقانا دافئني و�أبقى فل�سطني ،بغزتها و�ضفتها و�ساحلها وكل تفا�صيلها ،دافئة
قدر امل�ستطاع ..دافئة لأن فيها �أنا�سً ا يهتمون ،ولأن الدائرة بعبقريتها تنا�سبنا.
�شك ًرا مل�ؤ�س�سات البلد ولكل من تكبد عناء دحرجة الدائرة لت�ستمر احلياة.
ولنا �أمل يف �أن تدحل دوائرنا الأخرى يف ال�صحة والتعليم والتخطيط والبناء.
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اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة ..ب��ع��ب��ع ال�����س��ل��ط��ة يف وج����ه �إ���س��رائ��ي��ل
رحمة حجة
يف اجتم��اع القي��ادة الفل�سطيني��ة ( 31كان��ون الأول )2014
�س���أل الرئي���س حمم��ود عبا���س" :ه��ل �أنت��م جاه��زون للتبعات
املرتتبة على االن�ضمام �إىل املحكمة اجلنائية الدولية؟"� .أجاب
"اجلميع"" :نعم".
وهك��ذا ب��د�أت "املعرك��ة" ،بع��د ف�ش��ل م�سعى منظم��ة التحرير
الفل�سطيني��ة يف  30كان��ون الأول  ،2014يف ك�سب املوافقة على
م�ش��روع قرار فل�سطيني -عربي يه��دف �إىل حتديد جدول زمني
(ميت��د حتى ت�شرين الث��اين  )2016لإنهاء االحتالل الإ�سرائيلي
للأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة و�إقامة دولة فل�سطيني��ة على الأرا�ضي
املحتل��ة ع��ام  ،1967حي��ث مل ي�ص��ل ت�صوي��ت ال��دول ل�صالح
امل�ش��روع يف جمل���س الأم��ن ن�سب��ة احل�س��م ،و�إن و�ص��ل ،كان
"الفيتو" الأمريكي باملر�صاد.
�شن��ت �إ�سرائيل هجو ًم��ا م�ضادًا ،بد�أت��ه بتجميد حتويل نحو
 127ملي��ون دوالر م��ن عائ��دات ال�ضرائ��ب الت��ي جتبيه��ا
حل�س��اب ال�سلطة الفل�سطينية ،ما ميث��ل نحو ن�صف املوازنة
الفل�سطيني��ة ،الأم��ر الذي عار�ضت��ه الواليات املتح��دة لأنه
"ي�ؤج��ج التوت��رات" ،كم��ا عار�ض��ه الرئي���س الإ�سرائيل��ي
ر�ؤوف�ين ريفلني لأنه "ال ميك��ن �أن يكون مفي��دًا لإ�سرائيل �أو
للفل�سطيني�ين" ،م�ضي ًف��ا �أن "العقوب��ات الت��ي تفر���ض عل��ى
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة يج��ب �أن تك��ون متفق��ة م��ع امل�صال��ح
الإ�سرائيلية وجتميد ال�ضرائ��ب لي�س كذلك" ،وفق ما ن�شرت
�صحيفة احلياة اللندنية.
وه��ذا الفعل الإ�سرائيلي لي�س الأول من نوعه ،حيث ا�ستخدمته
ع��ام  ،2012حني نال الفل�سطيني��ون �صفة دولة مراقب يف الأمم
املتح��دة ،ويف ني�سان � ،2014إثر �إع�لان امل�صاحلة بني حركتي
فتح وحما�س.

مم تخاف �إ�سرائيل؟

لك��ن ،مم تخ��اف �إ�سرائيل حت��ى تهاج��م امل�ساع��ي الفل�سطينية
دوليً��ا؟ يق��ول رئي�س وحدة امل�شه��د الإ�سرائيل��ي يف مركز مدار
للدرا�سات الإ�سرائيل ّية �أنطوان �شلحت ،لـ "احلال"� ،إن ان�ضمام
فل�سط�ين للمحكم��ة اجلنائية الدولية "يفتح املج��ال �أمام تقدمي
دعاوى �ضد �إ�سرائيل على خلفية احلروب والعمليات الع�سكرية
الت��ي قام��ت بها �ض��د الفل�سطينيني �سواء يف ال�ضف��ة الغربية �أو
قطاع غزة ،وه��ذه املحكمة طبعًا حتا�سب ال�سيا�سيني يف العامل
عل��ى ما ُي�س ّمى ارتكاب جرائم ح��رب ،خا�صة مع وجود تقارير
ر�سمية عدة �ص��ادرة عن منظمات دولية تدين ممار�ساتها بحق
الفل�سطيني�ين باعتبارها جرائم ح��رب ،وهذا الأمر من �ش�أنه �أن
ميثل مالحقة م�ستمرة لقادة �إ�سرائيل ال�سيا�سيني والع�سكريني
وي�ضي��ق اخلناق عليه��م �أكرث وي�ض ّيق اخلناق عل��ى �سيا�ستهم
� ً
أي�ضا".
كما �أن االن�ضمام �إىل املنظمات الدولية –الأمر الذي �سيتم الحقاً
وفق �إعالن الرئي���س عبا�س -ميثل اعرتاف العامل ب�أن فل�سطني
دولة ذات حقوق و�سي��ادة ،وهو ما ترف�ضه �إ�سرائيل ،رغم �أنها
تدّع��ي ت�أييده��ا لإقامة دول��ة فل�سطينية من خ�لال املفاو�ضات،
التي �أف�شلتها ،ح�سبما �أو�ضح �شلحت.

هل ال�سلطة جاهزة؟

�إ ًذا� ،إ�سرائي��ل فتح��ت الن��ار ،وال�سلط��ة الفل�سطيني��ة �أعلن��ت
جاهزيتها ،فهل هي جاهزة فعال؟ �أم �أن الت�صريحات التي تخرج
منه��ا ال تتع��دى كونها "ها�شتاغ��ات" للت�أثري على ال��ر�أي العام
داخليً��ا ودوليًا؟ كذلك ال��ذي �أطلقه ع�ضو اللجن��ة التنفيذية يف
منظم��ة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات ،بتحميل �إ�سرائيل
م�س�ؤولياته��ا كدول��ة احتالل ،ال��ذي ف�سره بع���ض املراقبني بــ
"تهديد بحل ال�سلطة".
ردًا عل��ى هذه الت�سا�ؤالت ،يق��ول ع�ضو اللجنة املركزية حلركة
فت��ح حممد ا�شتية لـ "احلال"� ،إن "ال�شعب الفل�سطيني م�ستعد،
ف�لا ميك��ن �أن ي�ستم��ر ه��ذا االحت�لال (ديلوك�س) ،ول��كل �شيء
ثم��ن" ،م�ؤك��دًا �أن "ال�شع��ب الفل�سطيني يحت��اج حرية وكرامة
ب�إنه��اء االحت�لال ،بالتايل علين��ا �أن نكون جاهزي��ن لدفع الثمن
ك�سلطة و�شعب وموظفني".
و�أو�ضح ا�شتية�" :إذا اقت�ضى الأمر� ،سنعيد �صياغة العالقة مع
�إ�سرائيل من الألف �إىل الياء".
وع��ن هذه العالقة ،قال ا�شتية� ،إن له��ا ثالثة جوانب� :سيا�سي،
وه��و مغل��ق ،واقت�ص��ادي ،ي�سري باجت��اه واحد ،حي��ث ت�صدر
�إ�سرائي��ل لن��ا  4.1ملي��ار دوالر م��ن ب�ضائع وخدم��ات وت�سمح
بت�صديرن��ا له��ا بقيمة  350ملي��ون دوالر فقط ال غ�ير ،و�أخريًا
الأمني ،وهو قيد املراجعة على طاولة القيادة الفل�سطينية.

ال�شعب �سيدفع الثمن

م��ن جانبه��ا ،ت��رى النائ��ب يف املجل���س الت�شريع��ي ع��ن كتل��ة
"التغيري والإ�صالح" التابعة حلركة حما�س� ،سمرية حاليقة،
�أن ال�سلط��ة "غ�ير م�ستعدة ملواجهة الت�صعي��د الإ�سرائيلي وال
أ�سا�س��ا" ،مردف��ة" :ال�سلطة اتخ��ذت اخلطوة
متل��ك حق ال��رد � ً
وتعرف الإجاب��ات م�سب ًقا والدول التي تدعم �إ�سرائيل هي �أكرث
م��ن الت��ي تدعم ال�سلطة .بالت��ايل ،فال�شعب هو م��ن �سيدفع ثمن
الت�صعيد".
وقال��ت حاليقة لـ "احل��ال" �إن "على ال�سلطة �أال ترتك خياراتها
حمدودة بوقف التن�سي��ق الأمني �أو التوجه للمحكمة اجلنائية
الدولي��ة �أو وق��ف املفاو�ض��ات ،ويج��ب �أن ترتكه��ا مفتوح��ة
لل�شعب".

حل ال�سلطة

بينم��ا ق��ال الكاتب واملحل��ل ال�سيا�س��ي �أحمد رفي��ق عو�ض ،لــ
"احل��ال" �إن "�صم��ود ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة �أم��ام �أي هجمة
�إ�سرائيلي��ة اقت�صادي��ة �أو �أمنية �أو �سيا�سي��ة مرتبط بااللتفاف
ال�شعب��ي و�إ�صرار منظمة التحري��ر على موقفها ،وتفعيل �شبكة
اً
مع��ول على ال�شعب الفل�سطين��ي ب�إحداث تغيري
�أم��ان عربية"،
يف حيات��ه االجتماعية ع�بر برامج االقت�صاد املن��زيل والتكافل،
غ�ير م�ستبع��د �أن تق��دم ال�سلطة على ح�� ّل نف�سه��ا بالت�أكيد على
�أن "ال�شع��ب قادر على �إجناب �ألف �سلط��ة تكون بيد ال�شعب ال
�إ�سرائيل" وفق تعبريه.
يف ال�سي��اق ذاته ،قال��ت الأمينة العامة حلزب فدا ،زهرية كمال

ل��ـ "احلال"" :نح��ن ك�شعب يج��ب �أال نخ��اف الت�صعيد ،وعلى
�إ�سرائي��ل واملجتم��ع الدويل حتم��ل م�س�ؤوليتهما جت��اه النتائج
املحتملة".
وا�ستبع��دت خي��ار "ح��ل ال�سلط��ة" ،معت�برة �أن ال�سلط��ة
"�إجن��از لل�شعب الفل�سطيني ون�ضاالته ،و�إ�سرائيل تعمل على
تقوي�ضه��ا" ،وع��ن وقف التن�سي��ق الأمني الذي ل�� ّوح به بع�ض
القي��ادات وطالبت به �أخرى ،قالت كمال �إن "ال�سلطة توقفه �إذا
�أرادت".
ويف م��ا يتعل��ق بتجميد عائ��دات ال�ضرائب ،ق��ال ا�شتية �إن هذه
اخلط��وة "م�ؤقت��ة" ،م�ضي ًف��ا" :جربن��ا ه��ذا يف املا�ض��ي وه��و
عقوب��ة جماعي��ة ل��ن ت�ستمر �إ�سرائي��ل فيها طوي�ًل.اً  .هي حتاول
الدف��اع ع��ن نف�سه��ا بهجمة ونحن جاه��زون ،ومن جه��ة ثانية،
لإ�سرائيل م�صلحة با�ستمرار ال�سلطة ب�شكلها احلايل (�سلطة بال
�سلطة)؛ حي��ث جتري حتت مظلتها م�ص��ادرة الأرا�ضي وبناء
امل�ستوطنات ،بالتايل ال يعنيها هدم ال�سلطة".
و�إذ ينعك���س جتمي��د عائ��دات ال�ضرائ��ب على روات��ب موظفي
ال�سلط��ة ،فتت�أخر عن موعدها ،ت��رى حاليقة �أن "ال�شعب يتفهم
ذلك ،لك��ن ال�سلطة تلج�أ ع��ادة �إىل احلديث ع��ن جتميد الأموال

يف الأوق��ات احلرج��ة ،حي��ث ت�ستخدم��ه كورق��ة لرف��ع العتب
عنه��ا �أو متري��ر ق��رار �سيا�سي يف ال�ضف��ة �أو غ��زة ،للتهرب من
م�س�ؤولياتها".
وحول �إج��راءات �أخرى ميك��ن لإ�سرائيل اتخاذه��ا يف هجومها
امل�ض��اد ،يقول �شلحت�" :إ�سرائيل تتحدث عن �إجراءات �أخرى،
منه��ا ال�ضغ��ط عل��ى بع���ض دول العامل الت��ي تق��دم م�ساعدات
لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة لوقف م�ساعداتها� .إ�سرائي��ل ال تعلن �أنها
�ستمار���س عقوبات يف املجال الع�سكري لك��ن هناك توقعات ب�أن
تق��وم بحمل��ة مالحق��ات �أو مط��اردة املطلوبني لديها م��ن �أجل
خ��رق �سي��ادة ال�سلطة الفل�سطيني��ة ،ال �أدري �إىل �أي��ن ميكن �أن
تتط��ور الأم��ور ،لكن �إ�سرائي��ل م�ؤهلة لأن متار���س �أب�شع �شيء
�ض��د الفل�سطيني�ين خ�صو�ص��ا �أنه��ا الآن يف مرحل��ة انتخاب��ات
عام��ة ،ويف كل انتخابات يكون من�سوب ال�سيا�سة املنتهجة �ضد
الفل�سطيني�ين واملزايدة بني الأح��زاب من هو �أكرث تطر ًفا جتاه
الفل�سطينيني ،مرتفعا".
و�أك��د ا�شتي��ة �أن "�إ�سرائي��ل دولة ع��دو نتوقع منه��ا كل �شيء،
وال�س�ؤال ه��و مدى جاهزيتنا .نتوقع منها �أي �شيء وكل �شيء،
نحن جاهزون لدفع الثمن من �أجل �إنهاء هذا االحتالل".
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�إ����س���رائ���ي���ل ت��ت��م��دد �إق��ل��ي��م�� ّي��ا ب���ال���غ���از..
ّ
حت�����ض��ر مل���وج���ة اح��ت��ج��اج��ات
و"املقاطعة"

الناجحون
عارف حجاوي

�أيه��ا الفا�شل��ون ،مرحب��ا بك��م .تعال��وا كي
�أحدثكم عن الناجحني.
ه��ل تري��د �أن تكون ناجح��اً يا �سي��د فا�شل؟
اذه��ب واق��ر�أ "كت��ب حت�س�ين ال��ذات" �إن
�شئ��ت .و�إن �شئ��ت ف�أكمل ق��راءة مقايل فقد
يوفر عليك التعب.
الناجح ي�شب��ه �أبوللو  11وزح��ل  5اللذين
و�ضع��ا �أول �إن�س��ان على القم��ر� .أبوللو 11
مركبة ف�ضائية وزنها  50طناً .وزحل  5هو
ال�ص��اروخ الذي رفعها عن الأر�ض وجعلها
حتلق ،ثم ج��رى التخل�ص منه ب�سرعة بعد
الإقالع .ووزن زحل هذا  3000طن.
�أبولل��و ه��ي املركب��ة الت��ي فيه��ا كل
التكنولوجي��ا ،ولكنه��ا ما كان��ت لت�صل لوال
ال�ص��اروخ زح��ل ال��ذي يبل��غ وزن��ه �ستني
�ضعفاً من وزنها.
الإن�س��ان الناجح يحت��اج �إىل �أمرين اثنني:
�إىل �أبولل��و و�إىل زح��ل .يحت��اج �إىل مه��ارة،
و�إىل عالقات .قد ميلك املرء الر�ؤية واملهارة
وحت��ى العبقرية ،ولكنه مع ذل��ك ال يتمكن
من التحليق� .إنه يحتاج �أي�ضاً �إىل العالقات
الت��ي تو�صل��ه �إىل الت�أثري والفع��ل .خذ مث ًال
هرت�س��ل �صاح��ب امل�ش��روع ال�صهي��وين:
امتل��ك ر�ؤية كتبها يف كتيب �صغري ،وامتلك
�شبكة عالق��ات كبرية .وخذ عب��د النا�صر:
امتل��ك ر�ؤي��ة ه��ي مزي��ج م��ن الوطني��ة
امل�صري��ة والفكر اال�شرتاك��ي والت�صنيع..
�إلخ .وامتل��ك �أي�ضاً ال�ص��اروخ .كان قيادياً
يع��رف قيمة التنظي��م ،ويتق��ن ال�سرية و..
كان��ت �أداته اجلي�ش .وخ��ذ املتنبي؛ امتلك
العبقري��ة ال�شعري��ة ،ولكن��ه �أي�ض��اً امتلك
�ص��اروخ التذلل للأم��راء وال�سعي الد�ؤوب
من بلد �إىل بلد ،فذاع �صيته.
عرف��ت مذيع��اً و�صولي��اً ،يكرث م��ن التذلل
لأويل الأم��ر ،ويحم��ي ح�ض��وره عل��ى
ال�شا�شة ب�صاروخ �ضخم من العالقات .لقد
مكث على ال�شا�ش��ة زمناً ولكنه مل يكن قط
ناجحاً النه مل ميتلك املهارة احلقيقية وال
الرباع��ة ال�صحافية .ور�أي��ت مطربة ذات
�صوت عظيم و�إح�سا�س جميل ،لكنها كانت
تك��ره ال�سع��ي وراء امللحن�ين وال�شعراء،
وتكره ال�سف��ر ،وتف�ضل احلي��اة العائلية.
لق��د امتلك��ت �أبولل��و ولكنه��ا مل متتل��ك
ال�ص��اروخ .وه��ا ه��ي تعم��ل يف مكتب وقد
هجرت الغناء.
النج��اح بحاج��ة �إىل مه��ارة و�إىل ن�ش��اط.
والذي يفتقد �إىل واحد منهما لن يطري.
يخج��ل بع�ض املبدعني م��ن طرق الأبواب،
وله��م احل��ق يف ذل��ك .فلي�س منا�سب��اً طرق
الأبواب يف مرحلة مبكرة ،ومن الأف�ضل �أن
ينتظ��ر الإن�سان حتى تكتم��ل مهاراته .لكنه
يف النهاي��ة يج��ب �أن يعلن ع��ن نف�سه حتى
نراه.
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هيثم �ضراغمة.

حممود نواجعة.

إيليا غربية
�صادف اخلام�س من كانون الثاين اجلاري ،مرور عام على
توقي��ع اتفاقية مبدئية بني �شركة فل�سطني لتوليد الكهرباء
و�شرك��ة ديل��ك -نوبل ،وهي حتال��ف �إ�سرائيل��ي �أمريكي،
وكان ذلك بح�ضور ر�سمي ل�سلطة الطاقة الفل�سطينية.
وتق�ض��ي االتفاقية ب���أن يزود اجلان��ب اال�سرائيلي حمطة
التولي��د الفل�سطيني��ة مب��ا حتتاج��ه م��ن الغ��از الطبيع��ي
لت�شغي��ل حمطة تولي��د الكهرباء املزم��ع �إن�شا�ؤها يف جنني
ملدة  20عاماً ،وبقيمة تتجاوز  1.2مليار دوالر.
وقد تباين��ت الآراء حول هذه االتفاقي��ة ،و�أجمع كثريون
عل��ى �أنها تعطي احل��ق لدولة االحت�لال للإمعان يف �سرقة
امل��وارد الطبيعي��ة وال�سيط��رة عليها ب�شكل كام��ل� ،إذا �إن
م��دة االتفاقي��ة  20عام��اً! وه��و م�ؤ�ش��ر عل��ى �أن ال�سلطة
الفل�سطيني��ة ل��ن تك��ون ق��ادرة عل��ى حتقي��ق اال�ستق�لال
و�إقام��ة الدول��ة الفل�سطينية خالل تلك الف�ترة ،بل �ستزيد
م��ن تبعيتها االقت�صادية لالحت�لال .ويرى البع�ض �أن هذا
االتف��اق يخدم م�ساعي ا�سرائي��ل يف تر�سيخ حل اقت�صادي
بد ًال من ال�سيا�سي مع الفل�سطينيني.

�سلطة الطاقة :احلكومة لي�ست طرفا يف االتفاقية

وكان االئت�لاف من �أج��ل النزاهة وامل�ساءل��ة (�أمان) عقد
جل�س��ة م�ساءل��ة ملناق�ش��ة االتفاقي��ة� ،أك��د خالله��ا رئي�س
�سلط��ة الطاقة د .عم��ر كتانة الذي طلب من��ا اقتبا�س ر�أيه
من حم�ضر جل�سة م�ؤ�س�سة �أمان� ،أكد "�أن احلكومة لي�ست
طرفا يف االتفاقي��ة ،امنا كان دورها تهيئة املناخ لالتفاقية
ب�ين ال�شركت�ين ،م�ش�يرا اىل بداي��ات الفك��رة الت��ي ظهرت
م��ع عملية التنقي��ب عن الغاز حيث كان��ت الظروف باعثة
للتف��ا�ؤل حينه��ا ،بينم��ا كان الواقع خمتلفا ،حي��ث �أقيمت
حمطة توليد الكهرباء ومل يتم توفري الغاز للت�شغيل ،الذي
من املفرت�ض �أن يوفره املالكون او احلكومة ح�سب العرف
الدويل ،وهنا كان م���أزق احلكومة الفل�سطينية حني و�ضع
املالك��ون �شرط��ا يق�ضي ب�أن تق��وم احلكوم��ة الفل�سطينية
بتوفري الغاز ،واذا مل يتم ذلك ،وهو ما كان ،فان احلكومة
ت�ضطر لدف��ع تعوي�ض لل�شركة وتلت��زم احلكومة بت�سديد
بدل كمي��ة ا�ستهالك متفق عليها ،وعندم��ا مل يتوفر الغاز،
ا�ضطرت احلكومة ال�ستخ��دام الوقود الذي ارتفع �سعره،
وبالت��ايل حتت��اج ال�شرك��ة مللي��ون دوالر يومي��ا لت�شغي��ل
املحطة".
وعن مدة االتفاقية ،قال كتانة "ان الغاز الطبيعي اخلا�ص
مبحطات التولي��د ال ميكن تخزينه ،لذلك ال ميكن �أن تكون
االتفاقي��ة ل�سن��ة او اك�ثر ،ب��ل يج��ب ان تك��ون االتفاقية
طويل��ة االمد ،حت��ى ال يتم و�ض��ع �ش��روط تعجيزية عند
حماولة جتديد االتفاقية".

خبري :االتفاقية غري جمدية

اخلب�ير يف التخطي��ط اال�سرتاتيج��ي امل��ايل واالداري د.
هيثم �ضراغمة �أكد لـ "احل��ال" �أن "االتفاقية غري جمدية،

ومل تتاب��ع ب�ش��كل جدي م��ن اجلان��ب الفل�سطين��ي ،حيث
�إن ال�شرك��ة �أرادت ن�سب��ة عالي��ة من الأرب��اح ،وما فعلته
لي�س �أك�ثر من حدي��ث وت�ضليل �إعالمي ،فالغ��از املوجود
يف املناط��ق الفل�سطيني��ة ال �سي��ادة فل�سطيني��ة عليه ،وقد
حت��دث العديد من اخل�براء عن التنقي��ب وا�ستخدام هذه
املناطق ك�أحد �أهم روافد االقت�صاد الفل�سطيني ،لكن مل ن َر
�شيئا".
وا�ستذكر �ضراغمة ت�صريح��ات احلكومة فيما يخ�ص عام
 2014ح��ول �أن فل�سط�ين �ستك��ون منتجة وم�ص��درة بعد
ع��دة اجتماع��ات خ�لال ال�شه��ور االخرية م��ن  2013مع
�شرك��ة بريتي�ش غاز الربيطانية �صاحب��ة االمتياز بتطوير
حقل الغاز املكت�شف منذ العام  1998يف غزة ،الذي افتتحه
الرئي���س الراح��ل يا�س��ر عرف��ات ،وتوقع رئي���س الوزراء
رامي احلمد اهلل �أن يبلغ �صايف الأرباح ال�صافية فيه150 ،
ملي��ون دوالر �سنوي��اً ،يف حني اعت�بر �ضراغم��ة �أن "مثل
ه��ذه الت�صريح��ات حتمل الكثري م��ن املبالغ��ة ،وان مبلغ
 150ملي��ون دوالر �سنوي��اً ال يعن��ي ال�شيء الكث�ير قيا�ساً
بالكمي��ات املوجودة يف حقل غزة ،كم��ا ان العقود املربمة
�سابق��اً مع �شركة التنقي��ب الربيطانية كانت تن�ص على �أن
حت�ص��ل ال�شرك��ة على  % 90م��ن الغاز مقاب��ل  % 10فقط
للفل�سطينيني ،وهذا ظلم ويجب �إعادة النظر يف االتفاقيات
ودرا�سته��ا ومتابعتها ب�شكل �أف�ض��ل ،ولعل هذا خري در�س
لأخذ العربة منه فيما يخ�ص االتفاقية احلالية".
ومتل��ك احلكومة الفل�سطينية ،حق��ل الغاز الطبيعي "غزة
مارين" ،الذي يبع��د نحو  36كم ،عن �سواحل قطاع غزة،
ومل يت��م ا�ستخراج �أي مرت مكعب من��ه ،منذ اكت�شافه عام
.1998

حمالت �شعبية �ضد توقيع االتفاقية النهائية

وكان��ت اللجن��ة الوطني��ة ملقاطع��ة �إ�سرائي��ل ()BDS
بد�أت منذ العام املا�ض��ي بت�شكيل ح�شد ي�ضم كت ًال برملانية
فل�سطيني��ة ،وم�ؤ�س�س��ات حقوقي��ة فل�سطيني��ة ودولي��ة،
ونوابا و�شخ�صي��ات �سيا�سية واقت�صادي��ة ،لل�ضغط على
احلكومة بعدم توقيع اتفاقية الغاز النهائية مع االحتالل.
و�أ�ش��ار املن�س��ق العام حلرك��ة مقاطع��ة ا�سرائيل حممود
نواجع��ة �إىل "�أن ال�شهور الأوىل من العام اجلاري �ست�شهد
حتركاً �شعبياً وا�سعاً� ،ضد احلكومة ،وعدد من م�ؤ�س�سات
القط��اع اخلا���ص ،الت��ي وقع��ت اتفاق��اً مبدئي��اً مطلع عام
 2013ال�سترياد الغ��از الطبيعي من االحتالل ،بقيمة 1.2
ملي��ار دوالر ،مل��دة ع�شرين عاماً ،وهو ما فت��ح الباب �أمام
حكومت��ي الأردن وم�ص��ر للم�ض��ي قدماً يف �إب��رام اتفاقات
مماثلة ال�سترياد الغاز الإ�سرائيلي".
وت�ش��كل ه��ذه االتفاقي��ات �إنق��اذا مل�ش��روع توري��د الغ��از
الإ�سرائيلي ،الذي لن تتمكن �إ�سرائيل من ت�صديره ب�أ�سعار
مناف�سة للأ�س��واق العاملية ،ولذا فه��ي م�ضطرة لت�صديره
�إقليمي��اً ل�ضم��ان ج��دواه االقت�صادي��ة ،ح�س��ب حتليل نِك

بتلر ،م�ست�شار الطاقة لدى رئي�س وزراء بريطانيا ال�سابق،
غوردون براون ،والنائ��ب ال�سابق لرئي�س �شركة بريتي�ش
برتوليوم ( )BPالعمالقة.
و�أكد نواجعة �أن العائدات من بيع �إ�سرائيل الغاز للأردن
وم�ص��ر ،ح�سب ما �صرحت به حكومة االحتالل� ،ستذهب
من �أجل التعليم و"الأمن"� ،أي �أن الأموال التي �سرتبحها
�إ�سرائي��ل من �صفقاتها العربي��ة �ستدعم جي�ش االحتالل،
كمان �أن ا�ستخراج الغاز من حو�ض ليفاياثان الإ�سرائيلي
الأك�بر يحتاج ا�ستثما ًرا بقيم��ة  6.5مليار دوالر .و�إذا ما
�أرادت �إ�سرائي��ل ت�صدي��ر الغ��از لغ�ير م�ص��ر والأردن،
ف���إن خيارات �أ�س��واق �أوروبا و�آ�سيا ،ترتت��ب عليها كلفة
�إ�ضافي��ة هائل��ة قد جتع��ل من ه��ذا اال�ستثم��ار غري جم ٍد
جتار ًّيا.

الأردن تقاطع

�أم��ا الأ�ص��وات احلكومي��ة الأردنية ،فق��د نوه��ت �إىل �أنها
"لن تك��ون فل�سطينية �أكرث من الفل�سطينيني" ،يف �أعقاب
االحتجاج��ات ال�شعبي��ة الت��ي تعر�ضت له��ا اتفاقية الغاز
الأردني��ة الإ�سرائيلي��ة ،بع��د �أن وقع القط��اع الفل�سطيني
اخلا�ص بح�ضور احلكومة اتفاقية مماثلة.
ووفق��اً لبي��ان �أ�صدرت��ه "الأردن تقاط��ع" ،وقع��ت �شركة
الكهرب��اء الوطني��ة اململوكة بالكام��ل للحكوم��ة الأردنية
ر�سال��ة نوايا مع �شركة نوبل �إنرجي الأمريكية التي تنوب
ع��ن جتمع م��ن ال�ش��ركات �أغلبه��ا �صهيونية ،ل�ش��راء غاز
ت�سيط��ر عليه وجتن��ي عوائ��ده حكومة االحت�لال و�سيتم
مبوجب ه��ذه االتفاقي��ة ،وقيمتها  15ملي��ار دوالر تزويد
ال�شرك��ة بـ 300مليون ق��دم مكعب من الغ��از يومياً وملدة
� 15سنة لغايات توليد الكهرباء.
مب��وازاة ذل��ك� ،شارك��ت جمموع��ة "الأردن تقاط��ع"
باعت�صام �أمام �شركة الكهرباء الأردنية للتعبري عن رف�ض
ال�صفقة ،كم��ا مت ت�سجيل فيديوهات ل�شخ�صيات اعتبارية
م��ن خمتل��ف قطاع��ات املجتم��ع الأردين يع�برون فيها عن
رف�ضه��م لالتفاقية مت ن�شرها على نطاق وا�سع على مواقع
التوا�صل االجتماعي وغريها.
و�أك��دت النا�شط��ة يف حرك��ة املقاطع��ة يف االردن ن�سرين
احل��اج �أحم��د عل��ى "�ض��رورة موا�صلة جه��ود احلملة
بالتظاف��ر م��ع كل اجله��ات الراف�ضة للتطبي��ع حتى ترى
احلكومة بو�ضوح �أنها ب�إ�صرارها على امل�ضي يف �إتفاقية
الغ��از �إمنا تقف �ضد م�صلحة ورغب��ة الأغلبية ال�ساحقة
من ال�شعب الأردين� .أما املطل��وب فل�سطينياً ،فهو �ضغط
�شعب��ي م�ستمر عل��ى القي��ادة الفل�سطيني��ة الفل�سطينية
ملنعه��ا م��ن االجن��رار م��ع م�شاري��ع الكي��ان ال�صهي��وين
الإقليمي��ة للغ��از ،لأن ذل��ك م��ن �ش�أن��ه �إعط��اء الذرائ��ع
للحكوم��ة الأردنية و�سائ��ر احلكوم��ات العربية للم�ضي
قدم��اً يف عملية التطبي��ع االقت�صادي م��ع حكومة الكيان
ال�صهيوين".
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م�����ؤمت����ر ف���ت���ح ال�������س���اب���ع :لإع���������ادة �إن�����ت�����اج امل���ا����ض���ي والأزم������������ات �أم ل�ل�ان���ط�ل�اق ن���ح���و امل�����س��ت��ق��ب��ل؟
ريم زبن ٭
حتدي��ات كب�يرة تواجهها حركة فت��ح يف م�ؤمترها ال�سابع
املنوي عقده خالل اال�شه��ر االوىل من  ،2015والواجبات
املطلوب��ة م��ن ه��ذه احلرك��ة املوج��ودة يف قي��ادة الثورة
الفل�سطينية من��ذ خم�سني عاما كثرية وملحة ،فهل �ستغري
احلرك��ة الوج��وه وال�سيا�س��ات وتكون قوي��ة يف مواجهة
التحدي��ات� ،أم �أنه��ا �ستعق��د م�ؤمت��را عادي��ا يعي��د انت��اج
ال�سيا�سات التقليدية؟
"احلال" قابلت جمموعة من ن�شطاء حركة فتح وحمللني
�سيا�سي�ين وطرح��ت عليهم ا�سئل��ة حول م�ص�ير احلركة
وم�ؤمتره��ا ،م��ن �سينتخ��ب ليك��ون القائ��د الع��ام ،وم��ن
�سينتخ��ب للجنة املركزية ،وه��ل �سي�ضبط رقم امل�شاركني
يف امل�ؤمت��ر �أم �أن��ه �سيع��ود للت�شت��ت كما ح��دث يف امل�ؤمتر
ال�سابق ،وهل �ستتكرر �أ�سم��اء �أع�ضاء املجل�س الثوري �أم
�أن وجوها جديدة �ستظهر على ال�ساحة ،وما هي ال�سيا�سة
العام��ة للحركة بعد امل�ؤمتر يف ظل كل هذه التحديات التي
تع�صف بفل�سطني واحلركة؟

من �سيكون القائد العام للحركة؟

ر ّدا عل��ى هذا ال�س�ؤال ،قال ال�صح��ايف حممد اللحام" :كان
لدين��ا �شخ���ص بقيم��ة يا�س��ر عرفات ال��ذي ال يك��رر ،ومع
ذل��ك مل تنت��ه االمور ،فرغ��م �صعوب��ة غياب��ه ،ا�ستطاعت
احلرك��ة تدبر �أموره��ا بقيادة ابو م��ازن ،وبالتايل حتى لو
كان عبا���س اخليار الأول حاليا للحركة فهو لي�س الأوحد،
وكل قي��ادات احلرك��ة �س��واء �أكانوا من �أع�ض��اء املركزية
احلالي�ين ام من �أع�ضاء الث��وري �أو القي��ادات التاريخية
قد يقودون احلرك��ة ،امل�شكلة �أن �آخر عناقيد اجليل االول
للحركة هو اب��و مازن �إذا حتدثنا عن يا�سر عرفات وخليل
الوزي��ر واال�سماء امل�ؤ�س�سة للحرك��ة ،ف�إنه �آخرهم ،وبقية
املوجودي��ن يف املركزي��ة ع��داه ه��م اجليل القي��ادي الثاين

للحركة ولي�س الأول ،فاجليل الأول انتهى بحكم ان املوت
غيبه��م �أو ان املر�ض مين��ع بع�ضهم من الرت�شح ،و�آخرون
جاه��زون للرت�ش��ح ،وم��ن ه��ذا اجلي��ل حمم��ود العال��ول
وتوفي��ق الطرياوي وحمم��د ا�شتية ،م��ع �إمكانية العودة
ل�شخ���ص مث��ل �أبو ع�لاء قري��ع ،وباعتقادي ق��د يكون من
الأ�سماء التي لها حظوظ بامل�ؤمتر القادم للو�صول مل�ستوى
قيادي يف اللجنة املركزية لفتح".

هل �ستتغري اللجنة املركزية؟

ردا على هذا ال�س�ؤال ،قال املحلل ال�سيا�سي جهاد حرب �إن
�أي انتخابات حتمل داخلها تغيريات لي�ست دائما جوهرية
لكن بالت�أكيد �سيخ��رج �أ�شخا�ص من املركزية واخرون من
املجل���س الث��وري وه��ذا وفق��ا لطبيع��ة التحالف��ات داخل
امل�ؤمت��ر و�شكل امل�ؤمت��ر القادم ،و�أ�ض��اف" :اذا كان هناك
تو�سي��ع للم�ؤمت��ر ،فباعتق��ادي �ستك��ون هن��اك تغي�يرات
كب�يرة لك��ن اذا كان ع��دد امل�شارك�ين قلي�لا �أو حم�ص��ورا
ب��ـ 1000ع�ض��و تقريب��ا ،فالتغي�يرات ل��ن حت��دث ،لك��ن
يب��دو �أن ق��رارا للجنة املركزية �سيح�ص��ر �أع�ضاء امل�ؤمتر
ب��ـ 1000اىل 1200ع�ض��و ،لك��ن ذلك �سيجاب��ه باملعار�ضة
م��ن قواعد احلرك��ة الطاحمني للم�شارك��ة يف امل�ؤمتر كونه
امل��كان الوحي��د ال��ذي ي�ستطيع��ون �أن يكونوا في��ه جزءا
م��ن قيادة احلركة من خالل انتخابه��م يف اللجنة املركزية
او املجل���س الثوري ،والع��دد �سيكون من�ضبط��ا ل�سببني:
ال�سب��ب االول ان عدد �أع�ضاء امل�ؤمتر يحدد وفقا لأع�ضاء
الأقالي��م وجلان االقاليم ،من ثم من الكف��اءات كلها ،وذلك
ح�س��ب النظ��ام الداخلي حلرك��ة فتح ،وال�سب��ب الثاين هو
رغب��ة القيادة الفل�سطينية بادخال من هم خارج االرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة خا�صة يف ظل عدم القدرة على �إ�صدار
ت�صاري��ح الدخالهم للأرا�ض��ي الفل�سطينية وهذا يقلل عدد

�أع�ض��اء امل�ؤمتر لكن القيادة �ست�سعى لزيادة امل�شاركني يف
امل�ؤمتر و�ستخلق قناة ايجابية داخل احلركة كي ال يكون
هن��اك خروج وا�سع للكوادر م��ن احلركة ،الن االنتخابات
ه��ي االهم لالع�ض��اء ،لذلك يت��م مترير العدي��د من االمور
والتعدي�لات عل��ى الو�ض��ع كي يتم اجن��از العملي��ة باقل
اخل�سائر التنظيمية".

ما هو �شكل املحاور التي �ستتناف�س داخل امل�ؤمتر؟

�أ�ش��ار الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي ه��اين امل�ص��ري �إىل �أن
حت�ض�يرات امل�ؤمت��ر ي�سيط��ر عليه��ا االنق�س��ام ال�سيا�سي
واجلغ��رايف وال�صراع ب�ين الأجنحة املختلف��ة والتناف�س
عل��ى ع�ضو ّية امل�ؤمت��ر واحل�ص�ص واملكا�س��ب ،ما يحول،
�إذا ا�ستمر ،دون قدرة فتح على قيادة ال�شعب الفل�سطيني،
ومين��ع حتوي��ل التحدي��ات واملخاط��ر الت��ي ته��دد فت��ح
والق�ض ّية الفل�سطين ّية برمتها �إىل فر�ص ومكا�سب.

ما �شكل التغيري الذي �سيحدث على املجل�س الثوري؟

وعن هذا اال�ستف�سار ،يقول ع�ضو املجل�س الثوري حلركة
فت��ح بكر �أبو بك��ر" :التغيري قد يتخذ ثالث��ة �أ�شكال :الأول
تغيري منه��ج التعامل ب�ين االع�ضاء عن الف�ترة القدمية،
فاملزي��د م��ن الدميقراطي��ة ه��و املطل��ب اجلدي��د لأع�ضاء
املجل���س الثوري ب�ش��كل �أ�سا�س��ي ،مبعنى تكري���س �آليات
ق��ادرة عل��ى الرقاب��ة وال�ضب��ط لأداء اللجن��ة املركزي��ة،
وه��ذه املطال��ب �ستنعك���س عل��ى �أداء املجل���س الث��وري،
فم��ن ناحي��ة �سيا�سي��ة مل ي�ستطع املجل�س الث��وري احلايل
�أن ي�ؤثر كث�يرا يف القرار ال�سيا�س��ي الفل�سطيني ،واملطلب
اجلدي��د �أن يك��ون ل��ه دور يف اختيار القي��ادات الفتحاوية
وع��دم ح�صر ال��دور باللجنة املركزي��ة وحدها ،وميكن �أن
ي�شم��ل ذلك ع��ددا م��ن �أع�ضاء املجل���س الث��وري لي�أخذوا

ق��رارات فيم��ا يتعلق باط��ار ال�سلطة وعمله��ا ،االمر الذي
كان مفق��ودا ب�شكل جزئي يف الفرتة ال�سابقة ،واملتوقع هو
تغيري اال�شخا���ص ،وباعتقادي �سيدخل �أ�شخا�ص جدد �إىل
املجل���س الثوري الق��ادم �سواء م��ن ذوي التاريخ الطويل
�أو م��ن ال�شباب ،و�أدعو من �سري�شح نف�س��ه �أيا يكن �سواء
م��ن املجل�س الت�شريعي �أو الث��وري �أو اللجنة املركزية ان
يك��ون �صاحب برنام��ج عمل ،فاال�ص��وب ان تختار النا�س
م��ن تري��د بن��اء على برنام��ج العم��ل واملبادئ الت��ي يريد
املر�ش��ح تطبيقها ،هذا هو اال�سا�س ال�سليم لالختيار ولي�س
االختي��ار بناء عل��ى اجلهوي��ة �أو املناطقي��ة او بناء على
عالق��ات مرتبطة باال�شخا���ص ب�شكل او ب�آخ��ر او معتمدة
عل��ى توقع م�ستقبلي ،فهذا النمط من االختيار ال يحقق ما
ه��و الزم بال�ضرورة .ث��م �إن القائد القادم يج��ب �أن ير�سم
�سيا�سة حقيقية لفتح باعتبارها قائدة الثورة الفل�سطينية
من��ذ  50عام��ا� ،آخذا ب��كل تناق�ض��ات االقلي��م واخلالفات
املوج��ودة يف الداخل بعني االعتبار ويحملها معا مع خطة
ي�ستطيع تطبيقها م�ستقبال.

متى و�أين �سيعقد امل�ؤمتر وكيف �سيتحقق؟

�أو�ض��ح ع�ض��و املجل���س الثوري حلرك��ة فتح �أب��و بكر �أن
الق��رار �سبق واتخذ ،و�سيعقد امل�ؤمت��ر يف رام اهلل� ،أما عن
عدم حتديد املوعد فه��و نتيجة كون التقارير غري جاهزة،
وثاني��ا لأن االنتخاب��ات التي ت�سبق امل�ؤمت��ر غري مكتملة،
ونورد غ��زة هنا على �سبيل املثال ،وثالث��ا املكان لي�س من
ال�سه��ل �إقراره لنظ��را لالحتياجات االداري��ة والتنظيمية،
وه��ذه الق�ضاي��ا الثالث رئي�س��ة فيما يتعلق بعق��د امل�ؤمتر
وبناء عليها �سيتم حتديد املوعد النهائي لعقده.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ن���ت���ن���ي���اه���و ي�����دي�����ر م���ع���رك���ت���ه االن����ت����خ����اب����ي����ة ع����ل����ى الأك�������ت�������اف ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة!
نظري جملي
الغ�ض��ب ال��ذي يبدي��ه رئي���س ال��وزراء اال�سرائيل��ي،
بنيام�ين نتنياهو ،هو لي�س فق��ط على امل�سار الفل�سطيني
يف ال�ساح��ة الدولي��ة ،طل��ب االع�تراف بفل�سط�ين دولة
ث��م طلب �إق��رار م�ش��روع �إنه��اء االحتالل خ�لال �سنتني
واقام��ة الدول��ة ر�سميا �ضمن اتف��اق �سالم ،ث��م التوجه
ملحكمة جرائ��م احلرب الدولية� .صحي��ح ان هذا امل�سار
يغ�ضب��ه ويحرجه ويكب��ل يديه ويك�ش��ف عوراته لكثري
م��ن �أ�صدقائه الذين ال يرون حت��ى الآن تبعات �سيا�سته
اخلط�يرة .ولك��ن يغ�ضب��ه �أك�ثر خوفه م��ن ال�سقوط يف
معركة االنتخابات القادمة.
فهو ق��اد عملية حل الكني�ست وتبك�ير موعد االنتخابات
بغي��ة الع��ودة ال�سهل��ة اىل احلك��م ،بائتالف �أك�ثر ثباتا
وا�ستق��رارا .وكان مطمئن��ا اىل الفك��رة الرائج��ة ب�أنه ال
يوجد ل��ه مناف���س .وفج�أة يج��د ان ا�ستطالع��ات الر�أي
العدي��دة ،التي اجريت خ�لال ال�شهر الأخ�ير ،ت�شري اىل
�أن �أو�ساط��ا وا�سعة من جمه��ور الناخبني اال�سرائيليني
يجدون بديال �آخر لرئا�سة احلكومة .وكل الوقت يعطون
�أ�صواتا مت�ساوية للكتلتني املتناف�ستني :الليكود من جهة
و "التحال��ف ال�صهيوين" (حزب العمل برئا�سة يت�سحاق
هريت�سوغ وحزب "احلرك��ة" برئا�سة ت�سيبي لفني) من
جه��ة ثانية .وقد ن�ش���أت فر�صة ال�سق��اط نتنياهو ،لأول
مرة منذ توليه احلكم.
وه��و ال يع��رف كيف يخ�س��ر الت�أيي��د حت��ى الآن .ولديه
قافل��ة من اخلرباء الذين يجرون الدرا�سات والتحليالت
واال�ستطالع��ات ال�ستبي��ان الأ�سباب احلقيقي��ة للف�شل،

وم��ا زال��وا يتخبط��ون .ولكن ي��وم االنتخاب��ات يقرتب
ب�سرع��ة (� 17آذار الق��ادم) ،وال ب��د م��ن احل�س��م .وق��د
اتخ��ذوا قرارهم ،م�ؤخ��را� ،أن يوا�صل��وا البحث ولكنهم
وج��دوا ان اجلمه��ور اال�سرائيل��ي ي�ض��ع ق�ضي��ة �أزمته
االقت�صادي��ة وم�شاكل��ه االجتماعي��ة وق�ضاي��ا ال�سك��ن
والغ�لاء وت���آكل الأج��ور ،يف ر�أ�س �سل��م االهتمام وفقط
بعده��ا ي�ض��ع الق�ضي��ة الأمني��ة اقليمي��ا ث��م العالق��ات
اخلارجي��ة ال�سرائيل .فاجلمه��ور اال�سرائيلي يهتم �أوال
بجيب��ه ولقم��ة خب��زه ،وثانيا يهت��م بالق�ضاي��ا الأخرى.
وتهمه جدا عالقات ا�سرائيل الدولية.
فماذا قرر نتنياهو؟
لقد جل أ� اىل �أ�سلوبه الق��دمي" ،تخويف النا�س من العدو"
حت��ى يقرروا رفع االهتمام بالأم اىل ر�أ�س ال�سلم ،االبقاء
عل��ى نتنياه��و رئي�س��ا للحكوم��ة ،وذلك بو�صف��ه "قائدا
قوي��ا" ،عل��ى عك���س هريت�س��وغ وليفن��ي ال�ضعيف�ين.
وحر���ص نتنياه��و ،يف خطاب��ه االنتخاب��ي الأول (م�ساء
االثن�ين  5كان��ون الث��اين اجل��اري) ،عل��ى اال�ستخف��اف
بخ�صمي��ه ،فق��ال �ضاح��كا ب�سخري��ة�" :أمامن��ا حما���س
وداع���ش واي��ران وح��زب اهلل ،كله��م يهددونن��ا .فه��ل
نعطيه��م هريت�س��وغ وليفن��ي ليخيفوه��م؟! �إن ا�سرائيل
تعي�ش ق�ضية م�صريية وال م��كان للتفريط بها وت�سليمها
لأيدي زعماء �ضعفاء".
والتخويف بات مهمة �سهلة ب�شكل غري عادي .فهو ي�ستغل
التده��ور يف الع��امل العربي من جه��ة ،وي�ستخدم حما�س
وح��زب اهلل وداع���ش ب�شكل ا�سا�س��ي .في�ساند اجلي�ش يف

طلبات��ه املالية وي�شارك يف التدريبات ويلتقي القادة �أمام
الكامريات .عمل ّياً يهدد هذه القوى بالكالم .ولكنه ،يخيف
اال�سرائيلي�ين �أي�ضا من ال�سلط��ة الفل�سطينية ،خ�صو�صا
بع��د توجهه��ا اىل امل�ؤ�س�سات الدولي��ة .ف�صار يتحدث عن
"حرب �أعلنها ابو مازن ولن نقف مكتويف الأيدي ازاءها"
وع��ن "حم��اوالت لفر���ض ح��ل عل��ى ا�سرائي��ل ونحن لن
نقب��ل" وغري ذلك .ث��م راح يتخذ اج��راءات عقابية ،مثل
جتميد ام��وال ال�ضرائب وتقدمي م�س�ؤول�ين فل�سطينيني،
يف مقدمته��م اب��و م��ازن ،بو�صفه��م باالره��اب .وهو يعد
بخطوات �أخرى �أي�ضا.
هذا اال�سلوب ،ال يروق لقيادة اجلي�ش واملخابرات .ف�أوال
يعتربون��ه ا�ستغالال للجي���ش يف مهمات��ه ،ل�صالح معركة
انتخابي��ة .وثاني��ا ي��رون في��ه �ضرب��ة قوي��ة يف ال�صميم
لل�سلط��ة و�أجهزتها ،ما يعني وج��ود خطر انفجار �شعبي
يداهم ا�سرائي��ل ودول االيجار .وانتقد م�س�ؤول �سابق يف
املخابرات قرار احلكومة وقال �إن "موقف املخابرات كان
دائم��ا �ضد ا�ستخدام هذا ال�س�لاح مع الفل�سطينيني .فهذه
الأموال خم�ص�صة لدفع رواتب �أجهزة الأمن الفل�سطينية
التي حتمي النظام ومتن��ع الفو�ضى .ف�إذا قررت ال�سلطة
ت�أخ�ير دفع الروات��ب لعنا�صر اجلهاز الأمن��ي فمن �ش�أن
ذل��ك ان يت�سب��ب بفو�ض��ى يف ال�سلطة وان��دالع انتفا�ضة
ثالثة .وحذر قائال" :يف خطواتها العقابية تدفع �إ�سرائيل
الفل�سطيني�ين للعودة اىل الكفاح امل�سلح .ال�شعور ال�سائد
الآن هو انه مل يعد لدينا ما نخ�سره".
وكان��ت جه��ات يف املخاب��رات اال�سرائيلي��ة �أعرب��ت عن
قلقه��ا ،خ�لال جل�سة احلكوم��ة الأخرية ،مبا�ش��رة امام
نتنياه��و ،من �أن تك��ون اخللية الت��ي اكت�شفت يف اخلليل

وقيل انها تنتمي اىل داع�ش ،هي مبثابة "غي�ض من في�ض"
يف ال�ضف��ة الغربي��ة وغريه��ا م��ن املناط��ق الفل�سطينية.
وتابع��ت" :م��ا زلنا ن��رى ان ظاه��رة االن�ضم��ام لتنظيم
داع���ش ،داخل املجتم��ع الفل�سطيني ،هي �ش��يء هام�شي
ج��دًا .ولكننا نخ�ش��ى �أن يك��ون اكت�شاف �أم��ر اخللية يف
اخلليل �شارة تغيري يف ذلك املو�ضوع .والقلق الأ�سا�سي،
ل��دى خماب��رات ا�سرائيل ،ال يتعلق بالتع��اون بني قيادة
التنظي��م يف الع��راق و�سوري��ا وب�ين الفل�سطيني�ين ،ب��ل
بت�أث�ير الأيديولوجي��ة التي �أعطت �أف��راد اخللية الإلهام
لتنفيذ العمليات".
و�أخ��ذ اجلي�ش هذا املوقف و�أعلن ف��ورا انه با�شر م�ؤخرا
يف �سل�سل��ة تدريب��ات وا�سع��ة عل��ى مواجه��ة انتفا�ض��ة
ثالثة" .و�أو�ضح ان هذه التدريبات تتم يف �أعقاب قرارات
حكوم��ة بنيامني نتنياهو ت�شدي��د العقوبات على ال�سلطة
الفل�سطيني��ة اث��ر توجهه��ا اىل جمل���س االم��ن وحمكم��ة
اله��اي .وق��ال ناط��ق ع�سك��ري "�إن اجلي���ش ق��رر البدء
بالت��درب عل��ى مواجهة احتجاج��ات جماعي��ة يف ال�ضفة
الغربي��ة" و�أ�ضاف �أن "الو�ضع القائ��م يف ال�ضفة يجربنا
�أن نكون على اكرب قدر من اجلهوزية لكل ال�سيناريوهات
املمكن��ة ،هنالك تهديد حقيقي وخط�ير يف ال�ضفة الغربية
ب�سب��ب �إمكانية الفل�سطينيني للقي��ام بعمليات يف كل وقت
وكل م��كان ،ونح��ن ن��رى ان هنال��ك ت�صعي��دا يف جمي��ع
االجتاهات".
وهك��ذا ،ف���إن ا�سل��وب نتنياه��و يف ادارت��ه املعرك��ة
االنتخابية ،قد يق��ود اىل انفجار .و�آليته احلربية جاهزة
لذلك .ومن يدفع الثمن؟
�أوال وقبل كل �شيء يدفعه �شعبنا الفل�سطيني.
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�صحافيون وخمت�صون يجيبون على �س�ؤال:

كيف نكتب الها�شتاغ الفل�سطيني ون�ضمن جناحه ..وهل القر�صنة م�سموحة؟
هبة عساف ٭
الها�شت��اغ �آلية حديث��ة حلفظ املعلوم��ات والرتويج للق�ضايا
ع�بر الإنرتنت ،ف�أ�صب��ح ب�إمكانك الرجوع لكل م��ا تكتبه عليه
فقط بقراءة الها�شتاغ ،وك�أن عددا النهائيا من الأ�شخا�ص من
كل بقاع الأر�ض البعيدة عن بع�ضها جغرافيا ،ي�ضعون عددا
النهائيا من املعلومات يف �أر�شيف كبري.
وللحديث حول �أهمية الها�شتاغ و�أف�ضل الن�صائح ال�ستخدامه
وتطويره ،التقت "احلال" عدة باحثني وخمت�صني يف الإعالم
االجتماع��ي و�س�ألته��م عن �أهم الط��رق النتاج ها�شت��اغ م�ؤثر
وفاعل.

جرار :قراءة الر�أي العام من خالل الها�شتاغ

ق��ال مدير معهد ابن �سينا لهند�سة املعرفة والتقنيات العربية
د .م�صطف��ى ج��رار "ان الها�شت��اغ عب��ارة ع��ن �آلي��ة لتوحيد
وت�صنيف وتبوي��ب املعرفة التي يكتبه��ا النا�س على �شبكات
التوا�ص��ل االجتماع��ي ب�شكل طبيع��ي لتتكام��ل املعرفة ،ففي
ح��ال قام عدة �أ�شخا�ص بكتابة معلومة حول نف�س املو�ضوع،
وهم ال يعرف��ون بع�ضهم ،ف�سوف تذه��ب املعلومات �إىل نف�س
امل��كان وميك��ن الرج��وع �إليه��ا يف �أي وقت" .م�ؤك��دا انه دون
الها�شت��اغ تعترب املعلومات م�شتت��ة ،ويجب زيادة ا�ستعماله
يف كل �شيء.
و�أك��د ج��رار ان الها�شت��اغ ب��د�أ ي�ستخ��دم يف كاف��ة القن��وات
الف�ضائي��ة ،و�أ�صب��ح طريقة لها ملعرف��ة �آراء امل�شاهدين ،كما
ت�ستخدم��ه ال�ش��ركات الت��ي ت��روج ملنتج��ات معين��ة .وحول
ا�ستخ��دام الفل�سطيني�ين �سيا�سي��ا له��ذا الن��وع اجلدي��د م��ن
الرتويج االعالمي ،قال :ال�شعب الفل�سطيني �أبدع با�ستعماله
وق��د يك��ون م��ن اك�ثر �شع��وب الع��امل ا�ستف��ادة م��ن ه��ذه
التكنولوجي��ا ،ومع ذل��ك علينا احلذر �إعالمي��ا يف ا�ستعمالها،
فنح��ن ما زلن��ا بحاجة لتوعي��ة �إعالمية ليع��رف النا�س كيف
ين�ش��رون املعلومة ،ويدركون �أنه��م ال ين�شرونها لأ�صدقائهم
فقط ،وامنا قد ت�صل للعامل ب�أكمله".

حالوة :معرفة اجلمهور والكتابة الدقيقة

م��ن جانبه��ا ،قال��ت ال�صحافي��ة ت��اال ح�لاوة" :ان الها�شتاغ
يختلف على موقعي توي�تر وفي�سبوك .فبينما يتيح في�سبوك
للم�ستخ��دم �أن يكتب تدوينات طويلة ،ف�إن تويرت يجربه على
التعب�ير عن فكرته بكلمات ال تتجاوز  140حرفا .ولذلك ،ف�إن
ا�ستخ��دام الها�شتاغ يف تويرت يحتاج لدقة وفهم �أكرب ،عدا عن
�أن في�سبوك نوعاً ما يقت�صر على دائرة من املتابعني حتوم يف
�أغلبها جلمهور �ضيق مقارنة بتويرت الذي وجد �أ�سا�ساً لتقدمي
خدمة الإخبار ال�سريع والفوري لكل النا�س".
و�أك��دت ان الها�شت��اغ عل��ى توي�تر ّ
يف�ض��ل �أن يك��ون ق�صريا
ووا�ضح��ا ،لذل��ك ،قد ن��رى التعامل م��ع الها�شت��اغ بالأحرف

الالتيني��ة عمل ّي��ا �أك�ثر م��ن العربي��ة� ،إذ �إننا ل��ن نخ�سر عدد
حروف ب�سب��ب حاجتنا لف�صل الكلمات ع��ن بع�ضها من خالل
"ال�شرط��ات" ،مو�ضح��ة �أن الأه��م ه��و �أن يع��ي امل�ستخدم
طبيع��ة اجلمهور ال��ذي ين�ش��د الو�صول �إليه حت��ى ي�ستخدم
الها�شت��اغ ال�صحيح واللغة ال�صحيح��ة ،حيث �إن التغريدات
�إن كان��ت متعلق��ة ب�أمور يومي��ة �أو �شخ�صية ،ف���إن الها�شتاغ
لن يحت��اج �إىل تدقيق� ،أم��ا عندما يطمح امل�ستخ��دم للو�صول
اىل رواج عل��ى �شبكة االنرتنت املعروف بـ "ترند" ،ليوثق �أو
ينق��ل ق�ضية عامة ،ف���إن عليه �أن يدر�س طبيع��ة الها�شتاغات
الأق��دم املوج��ودة على االنرتن��ت بنف�س �سي��اق الق�ضية و�أن
يعمل على تفعيلها �إذا كانت تالئم املو�ضوع احلديث.
و�ش��ددت حالوة على �أهمية �أن نراع��ي االهتمامات العامة يف
حميطن��ا لنعرف ملاذا قد ن�ص��ل اىل "ترند" عاملي ،وهذا ي�شكل
حتدياً بالو�ص��ول للجمهور امل�شغول بق�ضاي��ا �أقرب ملجتمعه
وبيئته.
وحول �إمكاني��ة قر�صنة الها�شت��اغ وا�ستخدامه لغر�ض �آخر،
قال��ت ح�لاوة "ان هذا له بع��د �أخالقي ،ويف ع��امل "ال�سو�شال
ميدي��ا" ،ال يوج��د كت ّيب للتعليم��ات الأخالقي��ة ،ويبقى على
امل�ستخ��دم �أن يدرك ماهية فعل��ه ،و�أن يدر�س حقيقة �أهدافه.
وقال��ت :ه��ذا الع��امل م��ا زال حت��ت االختب��ار ،وككل منت��ج
�إن�س��اين� ،سيحتاج اىل الوقت حتى يت��م تقنينه �أو ت�شكيل �آراء
�أكرث �صح��ة حوله .وبالرغم من حماول��ة املقاربة بني قوانني
الن�ش��ر يف الإعالم التقليدي وتطبيقها عل��ى الإعالم احلديث،
�إال �أن الأم��ر م��ا زال ي�ش��كل حتدي��ا عاملي��ا ب�سب��ب اخت�لاف
الأدوات وا�ستخداماتها.
وح��ول انت�ش��ار ها�شت��اغ اجلزي��رة " "#AJAGAZAيف
ح��رب غ��زة الأخ�يرة ،قال��ت ح�لاوة ان ال�سب��ب الرئي�س �أن
اجلزي��رة �أ�صبح��ت حال��ة عاملي��ة وال تقت�ص��ر عل��ى الوط��ن
العربي ،ولذلك ف�إن روادها من كل مكان مينحونها هذه القدرة
على الرواج واالنت�شار ،كما �أن اجلزيرة تعتمد على جي�ش من
ال�صحافي�ين واملتخ�ص�ص�ين ،وا�ستطاع��ت �أن ت�شكل جمهورا
عري�ضا من املتابعني يف العامل ،ما يجعلها م�صدرا للأخبار.

�أبو الرب :ربط الها�شتاغ با�سم امل�ؤ�س�سة الإعالمية

ويف ذات ال�سي��اق ،ق��ال �أ�ست��اذ الإعالم يف جامع��ة بريزيت د.
حمم��د �أب��و ال��رب�" :إن ها�شت��اغ اجلزي��رة م��ن الها�شتاغات
الرئي�سية التي كانت م�ؤيدة لل�شعب الفل�سطيني ،بالرغم من �أن
غريه من الها�شتاغات مثل "،"#GazaUnderAttack
و" ،"#GazaUnderFireق��د حقق��ا �ص��دى عاملي��ا
وو�صال مل��ا يقارب � 300أل��ف نا�شر ،ولك��ن ها�شتاغ اجلزيرة
ك�س��ر الت�سل�سل الطبيعي والتفاعل عل��ى كليهما ،وال�سبب انه
�شج��ع النا���س ب���أن �أي �شيء يكتب علي��ه ين�شر عل��ى القناة،

#لأن_للأ�سري_حبيبة
يف الوقت ذاته ،بكلمات مقت�ضبة تعرب عن حياة ب�أكملها.

�أبو طه� :سخروا من الفكرة ولكنها جنحت

وهذا ما دفع ال�شباب للتناف�س وحب الظهور".
واعتق��د اب��و ال��رب ان ها�شت��اغ اجلزي��رة مل يخ��دم احلرب
على غ��زة ،بل �ساه��م بت�ضييع جهود الن�شط��اء على �شبكات
التوا�ص��ل االجتماعي��ة ،فم��ن ال��ذكاء بالها�شت��اغ ان يك��ون
عنوان��ه وا�ضح��ا ،وان يتمك��ن م��ن خماطب��ة اكرب ع��دد من
الفئ��ات ،لهذا ال�سبب ،كان الها�شتاغان الآخران �أكرث فعالية،
لأن �صيغ��ة العنوانني لي�ست موجهة ب��ل كانت حتمل �أبعادا
اجتماعية وان�سانية.
و�أو�ض��ح ان الأخط��ر يف ها�شت��اغ اجلزي��رة ان��ه �شج��ع
امل�ستخدم�ين على الكتابة باللغة العربية مع العلم ان الهدف
ه��و الكتاب��ة باالجنليزي��ة للو�ص��ول للع��امل ،كم��ا �أن عنوان
الها�شت��اغ يج��ب �أال يحم��ل بع��دا جازما وقطعي��ا ،فيجب ان
يكون عاما لي�ستخدمه اجلميع".
وعلى �صعي��د قر�صنة �أو "احتالل" الها�شتاغات اال�سرائيلية
والتدوي��ن عليه��ا وحتويله��ا لها�شتاغ��ات فل�سطيني��ة� ،أك��د
�أب��و الرب انه �أم��ر مهم ولي�س خط�أ ،ذاكرا م��ا فعله الن�شطاء
الفل�سطينيون يف ها�شتاغ " "#BringBackOurBoys
الذي �أن�ش�أه الإ�سرائيليون عندما خطف امل�ستوطنون الثالثة،
فا�ستط��اع الفل�سطينيون احتالل هذا الها�شت��اغ والكتابة عن
م�آ�سي حوايل  6500ا�سري فل�سطيني.
واو�ض��ح �أب��و ال��رب ان الن�شط��اء الفل�سطيني�ين والأجان��ب
املت�ضامن�ين يدي��رون الها�شتاغ��ات الفل�سطيني��ة بطريق��ة
فعال��ة ،لكن امل�شكل��ة �أنها تخ�ضع ملنا�سب��ات معينة مو�سمية
ولي�س��ت دائمة ،وهذا يتطلب �أن تكون هن��اك جهة ر�سمية �أو
م�ؤ�س�ساتية �أهلية ترعى الإعالم االجتماعي.

"ريتويت" و�إعادة كتابة وتكرار الها�شتاغ ي�ساعد ب�أن يكون
لدينا ها�شتاغ حقيق��ي ،ويف�ضل �أال يكون يف عنوان الها�شتاج
�أحرف مث��ل حروف اجل��ر ،ويف�ضل �أن يك��ون بكلمات عامية
وجد ّي��ة ،و�أي�ض��ا ان تك��ون كلم��ات �صادم��ة ،مده�ش��ة ،به��ا
واقعي��ة وجر�أة بعي��دا عن الألف��اظ النابية .وذك��رت املدلل
"�أن �إي�صال الأخبار للعامل لي�س من املفرت�ض �أن يكون عرب
الكلم��ات ،فقد تك��ون ال�ص��ور والفيديو �أق��وى و�أكرث تعبريا
وفهما من الكالم".
وح��ول ا�ستخ��دام االع�لام الفل�سطين��ي للها�شت��اغ والإعالم
االجتماعي� ،أو�ضحت املدل��ل "ان الإعالم الفل�سطيني ما زال
�ضعيف��ا ومبنيا على احلزبية والق��رارات الفردية ،فهو لي�س
�إعالم��ا تطبيقي��ا ،حي��ث �إن ال�صح��ايف الفل�سطين��ي يعمل من
خلف مكت��ب ،وهذا خط���أ ،فال�صحايف مكانه املي��دان ،ويجب
�أال يغي��ب عن الواقع فهو مي��داين ،وعندما يغيب عن الواقع،
�سوف يغيب عن عامل الإعالم االجتماعي �أي�ضا".
وحول �إمكانية قر�صنة الها�شتاغ ،قالت املدلل�" :أنا مع حرية
التعب�ير ،وكل ل��ه احلرية ب���أن يكتب ما ي�ش��اء على �صفحته
ال�شخ�صي��ة ،ف�أنا ال ميكنني �أن �أفر���ض ر�أيي على �شخ�ص ما
با�س��م العروب��ة مثال� ،أو الإن�سانية ،فكل م��ا علي فعله هو �أن
�أعط��ي معلومات للآخري��ن حول ما يح��دث يف فل�سطني مثال،
و�أت��رك له��م حري��ة االختي��ار بالت�ضام��ن �أو عدم��ه ،دون �أن
�أدخل �إىل ها�شتاغ فع��ال و�أخطئ بالكالم �أو الألفاظ ،حتى لو
كان مو�ضوع��ه تافه��ا ،فعلي �أن �أحرتم رغباته��م كما �أريدهم
�أن يحرتم��وا رغبات��ي" .م�ؤك��دة �أهمي��ة �إي�ص��ال املعلومات
والثقاف��ة الفل�سطينية للآخرين وتعريف ال�شعب الفل�سطيني
بالثقافات الأخ��رى �أي�ضا ،وهذا يقع على عاتق ال�صحافيني،
حيث �إن تعزيز الثقافة والت�ضامن يكون عرب تعزيز املعرفة.

املدلل :كلمات �صادقة و�صادمة ومده�شة

م��ن جانبه��ا� ،أو�ضح��ت الإعالمي��ة والنا�شط��ة يف الإع�لام
االجتماع��ي �إ�سراء املدلل �أن �أف�ضل طرق ا�ستخدام الها�شتاغ
ه��ي مراع��اة ال�سرع��ة والتلقائي��ة والن�ش��اط ،كم��ا �أن عم��ل

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

 ..ه��������������ا���������������ش��������������ت��������������اغ ج������������������دي�����������

سجود ربحي عاصي ٭
ل��كل غائ��ب حبيب��ة ،ال يقوى عل��ى غيابها� ،س��واء �أكان��ت �أمه �أو
�أخت��ه �أو زوجته �أو �صديقت��ه ،لكن الفرق بني �أي غائب والأ�سرى
الفل�سطينيني� ،أنهم دائما حا�ضرون يف الذاكرة لكل من تبقوا ولكل
م��ن لهم ذك��رى بغ�ض النظر عن ماهيته��ا� ،إال �أنها تذكرنا ب�شهامة
وبطول��ة كان��ت جتل�س بالقرب من��ا يف مكان وزمان م��ا .لذلك جاء
ها�شت��اغ "#لأن_للأ�سري_حبيب��ة" عل��ى موق��ع توي�تر للتوا�صل
االجتماعي ،للحديث عن حياة الأ�سرى مبنحى �آخر.
وقال��ت الزميل��ة ال�صحفي��ة �إباء �أبو ط��ه التي كان له��ا الف�ضل يف
ب��روز واخت�صار حكايا ال تنتهي مبئ��ات ال�صفحات من حب و�أمل

تاال حالوة.

�إ�سراء املدلل.

و�أو�ضح��ت �أب��و ط��ه �أن فكرة �إطالق ه��ذا الها�شت��اغ على مواقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي كان��ت ق��د ب��د�أت من��ذ �إ�ض��راب الأ�س��رى
الأخ�ير يف ني�س��ان  ،2014ال��ذي امت��د مل��ا يق��ارب ال�شهري��ن يف
�سج��ون االحت�لال ،بغي��ة تق��دمي الدع��م املعنوي ال��ذي يحتاجه
الأ�س��رى يف خطوتهم االحتجاجية هذه عل��ى تنكيالت و�سيا�سات
االحتالل الق�سري��ة بحقهم� ،إما من خالل حراكات حية يف ال�شارع

الفل�سطيني �أو من خالل �صفحات التوا�صل االجتماعي من في�سبوك
وتوي�تر وغريها ،وذلك للت�أث�ير الذي ميكن للو�سائ��ل االفرتا�ضية
والتقنية �أن تلعبه يف الوقت احلا�ضر.
وكان هذا الها�شتاغ من ب�ين عدد كبري من الها�شتاغات االلكرتونية
الت��ي �أطلق��ت حينها ح��ول الأ�س��رى ،ولكنه الوحيد ح��ول الأ�سري
ك�إن�سان له عواطفه ،يف حني ركزت االخرى عليه كجزء من احلركة
الأ�سرية والن�ضالية ،فقد وجه "#لأن_للأ�سري_حبيبة" لكل �شخ�ص
ل��ه قلب ناب�ض م�ؤمن باحلرية التي �ستتحق��ق يوما له�ؤالء الأ�سرى
الذي��ن "نزعه��م" االحت�لال من ب�ين عائالته��م و�أحبته��م ،و�أرادهم
يف مداف��ن الأحي��اء ،ووجه��ت �أبو ط��ه الدعوات للكتاب��ة حتت هذا
الها�شت��اغ ل��كل من له �أخ �أو �أب �أو اب��ن ،ولكل من لها زوج �أو �أخ �أو
�أب موجود بني "اجلدران الرطبة".
وتق��ول �أبو ط��ه حول مدى تفاع��ل املجتمع الفل�سطين��ي مع �إطالق
ه��ذه احلمل��ة" :البع���ض كان ق��د �أب��دى �سخريت��ه م��ن ابت��كاري

لها�شت��اغ #لأن_للأ�سري_حبيب��ة ،قائلني :كوين عقالني��ة ،و�شاركينا
يف ها�شتاغ��ات واقعية!" .وتعقب �إب��اء على هذا االنتقاد بقولها :مل
يعلم��وا بعد �أن ما ينق�صنا يف واقع الأمر هو العاطفة ولي�س العقل،
تل��ك التي تخت�صر م�سافات احلب بينن��ا وبني كل ما يف هذه احلياة
�إن كان البح��ث عن معانيه��ا� ،أو حتى بناء ال��ذات فيها ،فبالعاطفة
ن�س��دل كل �ستائر ال�سالم يف داخلن��ا ،وجتعلنا ن�سبح بعمق و�صدق
بعيدا عن التكلفات العقلية.

زامل :الت�ضامن النف�سي مع اال�سري

تق��ول غفران زام��ل ،وهي �أ�سرية حم��ررة وخطيب��ة الأ�سري ح�سن
�سالم��ة املحك��وم  48م�ؤب��دا وع�شري��ن عام��ا؛ �إن مبارك��ة والديها
خلط��وة ارتباطها م��ن �أ�سري قد يق�ض��ي عمره خل��ف الق�ضبان كان
دعم��ا معنويا كبريا خلطيبه��ا ،جعله ي�شعر وك�أن��ه يحيا وميار�س
احلياة رغم البعد ورغما عن ارادة ال�سجان .فاالحتالل اال�سرائيلي
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�صحافة التحقق تدق الأبواب يف فل�سطني

ك��ي��ف ن��ك�����ش��ف ك���ذب���ات الإع���ل���ام االج��ت��م��اع��ي؟
مادلين شعبان ٭
مل تع��د مهم��ة نقل الأخبار من مهم��ة الإعالمي فقط ،فمع
انت�ش��ار و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي وات�س��اع نط��اق
ا�ستخدامه��ا� ،أ�صب��ح كل �شخ���ص يف بيت��ه ي�ستطيع ن�شر
اخب��ار ومعلومات و�صور وفيديو و�أ�صوات على و�سائل
الإعالم االجتماعية ،غري موثوق به يف كثري من احلاالت،
فات�سع��ت نطاق��ات ال�سرق��ة ونق��ل الأخب��ار واملعلومات
الكاذبة �سواء كانت ن�صية �أو �صوتية �أو م�صورة.
خرباء التط��ورات الإعالمية يحذرون من هذا ال�سيل
املتدف��ق دون ناظ��م او مرجعي��ة مهني��ة ،وي�ستغل��ه
البع���ض بالتزيي��ف وال�سرقات الأدبي��ة ،لهذا ،فال بد
م��ن احل��ذر يف التعام��ل م��ع املعلومات ال��واردة من
االنرتن��ت ب�شكل ع��ام وال�شب��كات االجتماعية ب�شكل
خا�ص.
"احل��ال" التق��ت جمموعة من املخت�ص�ين للحديث
ح��ول كيفي��ة ك�ش��ف م�صداقي��ة امل��واد ال�صحافي��ة
املن�ش��ورة عل��ى و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي
ولتوعي��ة اجلمه��ور م��ن هك��ذا مطب��ات تف�س��د مهنة
ال�صحافة والإعالم تن��زع ثقة اجلمهور يف ال�صحافة
وال�صحافيني.

كيف نتحقق من �صحة الفيديو؟

تق��ول �أ�ست��اذة ال�صحاف��ة التلفزيوني��ة يف جامع��ة
بريزي��ت هدي��ل وه��دان �إن هن��اك �أرب��ع خط��وات
�أ�سا�سية للتحقق من �صح��ة الفيديو� ،أوالها التحقق
م��ن املن�ش�أ ال��ذي �أخذ من��ه الفيديو ،فمعظ��م مقاطع
الفيدي��و ت�أت��ي مرفقة بو�صف �أو و�س��وم �أو تعليقات
�أو ن���ص تعريف��ي ،وعن طري��ق ا�ستخ��راج الكلمات
املفتاحي��ة ن�ستطي��ع البح��ث ع��ن الفيدي��و ،بحي��ث
ت�ش��كل االخت�ص��ارات و�أ�سم��اء الأماك��ن وغريها من
الأ�سم��اء كلم��ات مفتاحي��ة جيدة .وبع��د ذلك نبحث
عن �أق��دم ن�سخ الفيدي��و املطابقة للكلم��ات املفتاحية
بف��رز النتائج ح�سب التاريخ على موقع يوتيوب ،ثم
بالنظر �أ�سف��ل �شريط البحث مبا�ش��رة ملعاينة قائمة
"الفالتر" ( )Filtersنختار تاريخ التحميل لتظهر
الن�سخ املوجودة من الفيديو.
وت�ضي��ف وه��دان :اخلط��وة الثانية تك��ون بالتحقق
من امل�صدر ال��ذي ن�شر الفيديو واالت�ص��ال به للت�أكد
�أكرث .وي�أتي بع��د ذلك حتديد مكان الفيديو من خالل
حمتواه وحتديد مكان الت�صوير .و�أخريا التحقق من
التاريخ.

هديل وهدان.

وت�ضيف وهدان "التاريخ هو �أ�صعب البيانات الو�صفية
من حيث التحقق منه .فمثال ،ت�ؤرخ فيديوهات يوتيوب
بتوقي��ت املحيط الهادئ (التوقي��ت العاملي ناق�ص ثماين
�ساعات) من اللحظة التي يبد�أ فيها حتميلها .وكان ذلك
ه��و ما دف��ع وزارة اخلارجية الرو�سي��ة �إىل الت�شكيك يف
مقاط��ع الفيدي��و التي كانت ت�ص��ور هجوم��ا بالأ�سلحة
الكيميائي��ة عل��ى الغوط��ة ق��رب دم�ش��ق؛ فق��د حمل��ت
�أ�شرط��ة الفيدي��و يف ال�ساع��ات الأوىل م��ن �صب��اح 21
�أغ�سط���س ،وظه��رت يف يوتيوب بتاري��خ � 20أغ�سط�س.
ودف��ع جه��ل وزارة اخلارجي��ة وجه��ات �أخ��رى له��ذه
املعلوم��ة �إىل الق��ول �إن مقاط��ع الفيدي��و مفربك��ة و�أن
حتميلها كان قبل زمن الإبالغ عن وقوع احلدث.
وت�ؤكد وه��دان �أهمية احل�س ال�صح��ايف يف تقييم �صحة
الفيديوه��ات املنت�ش��رة الن تطبيق اخلط��وات ال�سابقة
ي�ستنزف الوقت واجلهد على الرغم من �أهميته.

كيف نك�شف الن�ص امل�سروق؟

�أم��ا عن ك�شف الن�ص امل�سروق ،فيقول املحرر ال�صحايف
خالد �سليم �إن "البحث ع��ن ال�سبق ال�صحايف والتغطية
الأ�س��رع ،دف��ع كثريي��ن �إىل ال�سطو على �إنت��اج غريهم،
دون �أدن��ى احرتام ملعايري حقوق الن�ش��ر .كما �أن حدة
التناف���س ب�ين املواق��ع عل��ى "ع��داد الق��راءات" وعدد
"ال�ش�يرات"� ،أعمى كثريين عن �أدن��ى معايري املهنية
والأخ�لاق" ،معرت ًف��ا ان ال�صحافة املحلي��ة فيها الكثري
من ال�سرقات امل�سكوت عنها دون �أدنى مراعاة للملكيات
الفكري��ة ،فتتحقق جرمي��ة �سرقة الن�صو���ص دون �أخذ
�إذن �أ�صحابها ،و�أحيانا �سرقة وا�ضحة بو�ضع ا�سم غري

خالد �سليم.

فادي العاروري.

ا�سم �صاحب الن�ص.
و�أ�ض��اف �سليم :امل�شكل��ة التي ت�سببها ه��ذه ال�سرقات،
�سهول��ة انت�ش��ار معلوم��ات مغلوط��ة �أو �أخب��ار كاذب��ة
�أو �إ�شاع��ات ،لأن م��ن يعي��دون الن�ش��ر ال يتحققون من
م�صداقية الن�ص.
ويتاب��ع �سليم" :الك�شف عن الن�ص امل�س��روق يتم تقن ّيا
من خ�لال وجود فقرة م��ا نافرة �شك ًال ع��ن بقية املادة،
وم�ضمون��ا ق��د تبدو �صياغ��ة جملة ما �أجم��ل و�أدق من
بقي��ة الن���ص ،وهات��ان احلالتان تث�يران ال�شك��وك� .أما
كيفية الت�أك��د ،فيقول �سليم(" :جوجل) �صديق �صدوق
لكل املحررين وهو ال يتعب من الأ�سئلة".

كيف نك�شف ال�صورة امل�سروقة؟

ويتح��دث امل�ص��ور ال�صحايف فادي ع��اروري عن كيفية
ك�ش��ف ال�ص��ورة املزورة قائ ً
�لا :هناك �أك�ثر من طريقة
لك�ش��ف حقيق��ة ال�ص��ورة� ،أوالها عن طري��ق الإنرتنت
وحمرك البح��ث جوجل ،فهناك �إمكاني��ة ملعرفة م�صدر
ال�ص��ورة الأ�صلي عن طريق حتمي��ل ال�صورة يف خانة
البحث.
وي�ضي��ف" :الطريق��ة الثاني��ة ه��ي ع��ن طري��ق برنامج
الفوتو�شوب ،بحي��ث ن�ستطيع حتديد تاريخ و�إعدادات
الت�صوي��ر ،و�إن كان هن��اك �أي ح��ذف او تعدي��ل عل��ى
ال�صورة للتغيري من معناها".
وي�ؤك��د الع��اروري �أن هن��اك عملي��ة ت�ضلي��ل كبرية يف
ا�ستخ��دام ال�صورة ،وي�أ�سف من ع��دم وجود قوانني يف
نقاب��ة ال�صحافيني لتح��دد �سوء ا�ستخ��دام ال�صورة او
فر�ض العقاب على من يفعل ذلك.

جنى نابوت.

كيف نك�شف التغريدة املزورة؟

وعن ك�ش��ف التغريدة املزورة على تويرت ،تقول طالبة
املاج�ست�ير يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت جنا نابوت
�إن ب�إم��كان النا�ش��ط اكت�ش��اف التغري��دة امل��زورة ع��ن
التغري��دة غ�ير املزورة ع��ن طريق البح��ث با�ستخدام
الو�س��وم (الها�شتاغ) عن اخلرب نف�س��ه؛ �إما با�ستخدام
�أ�سماء االماكن التي يح�صل فيها حدث معني علی �سبيل
املث��ال ،او ع��ن طريق ا�ستخ��دام ها�شت��اغ ا�سم �شخ�ص
مع�ين ان كان اخلرب ع��ن �شهيد مثال .وب�إم��كان النا�شط
التحق��ق من خ�لال متابع��ة التغري��دات املن�ش��ورة من
وكاالت االخب��ار املعروفه واملوثوقة� ،أو البحث بلغات
متعددة �أهمها العربية واالجنليزية.
وت�ضيف نابوت :هناك طرق �أخری حت�صل باملمار�سة،
فالنا�ش��ط الفع��ال عل��ی توي�تر ت�صب��ح لدي��ه معرف��ه
وخلفي��ة ب�أ�سم��اء املغردي��ن م��ن �أماكن معين��ة ،وعن
طريق ذلك ي�صبح �أحده��م وك�أنه مرا�سل منطقته التي
ي�سكن فيها.
يف العامل ،بد�أ كثريون م��ن باحثي االت�صال وال�صحافة
بخو���ض �أبح��اث للماج�ستري والدكت��وراة يف هذا النوع
م��ن �صحاف��ة التحقق ،الت��ي باتت تتخ�ص���ص يف نزاهة
و�شفافي��ة الإع�لام و�أخالقي��ات مهن��ة ال�صحاف��ة .ويف
املنطق��ة العربي��ة ،تعم��ل اك�ثر م��ن م�ؤ�س�س��ة على هذا
املو�ضوع .ويف فل�سطني ،ثمة جهود متفرقة هنا وهناك،
ولك��ن اجلر���س بد أ� ي��دق ليدق��ق يف املحت��وى ال�صحايف
ويجعله �أكرث �أمانا.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

��������د ع��������������ل��������������ى ال������������ت�������������������������ض������������ام������������ن������������ي������������ات ال�����������وط�����������ن�����������ي�����������ة
ب�إ�صداره الأحكام العالية بحق الفل�سطينيني هدف اىل عزلهم كب�شر
ع��ن حياته��م االجتماعية وتوا�صلهم مع اخل��ارج ،ورغما عن ذلك،
فه��م يبتكرون طرقا لكي يحيوا داخل تلك اجلدران ويتحدوا العزل
االنفرادي واالعتقال الإداري.
وت�ضي��ف غفران ان اجلانب االجتماعي حلياة الأ�سرى هو اجلانب
الوحي��د املغف��ل م��ن حيثي��ات التفاعل م��ع ق�ضيتهم ،الت��ي غالبا ما
تط��رح فقط فكرة املعاناة داخل ال�سج��ن او احلالة الن�ضالية التي
عا�شه��ا الأ�سري دون ادن��ى اهتمام باجلانب االجتماع��ي والنف�سي،
وك�أن��ه باب حمظور فتحه ،م��ع انه اكرث جانب مهم يف دعم الأ�سرى
معنويا.
وكتبت غف��ران جمموع��ة �أوراق ح��ول تفا�صيل عالقته��ا بخطيبها
الأ�س�ير ح�سن �سالمة ،التي جت�سد فيها حياة الكثريين من الأ�سرى
بحياته��م االجتماعي��ة الغائبة جزئيا عنهم .وتق��ول غفران �إن هذه
املب��ادرة كانت بغية طرح فك��رة كيف يتخيل الأ�س�ير نف�سه خارج

الق�ضب��ان ،وكي��ف يتوا�ص��ل م��ع �أحبت��ه ،وكي��ف يعي�ش��ون �سويا
رغ��م ال�سج��ون واملعتقالت ،وتعلق� :إن اجلوان��ب االجتماعية هي
جوان��ب مغفل��ة ال يتحدث بها كث�يرون وك�أن م�شاع��ره �سجنت مع
ج�س��ده؛ فاال�س�ير يف نهاي��ة الأمر ان�س��ان له قل��ب وم�شاعر ويحب
وي�شتاق ،ومن خالل هذه االوراق تعرف النا�س �إىل جزء خمفي عن
حي��اة الأ�سرى بالن�سبة له��م ،وتقربهم من ق�ضي��ة الأ�سري اكرث من
احلديث عن ن�ضالهم ومعاناتهم.

من�صور :ل�سنا �أبطا ًال بال جروح

ويق��ول الأ�س�ير املحرر والكات��ب الفل�سطيني ع�صم��ت من�صور �إنه
وعل��ى الرغم م��ن احت�ضان ال�شع��ب الفل�سطيني لق�ضي��ة الأ�سرى،
�إال �أن��ه غالب��ا ما يت��م احلديث عنه��م ك�أبطال خارق�ين ال يقوى وال
يغلبه��م �أي �ش��يء ،متنا�سيني ان اال�سري ل��ه خ�صو�صية وانه عا�ش
ف�ترة انقط��اع طويلة ع��ن احلي��اة االجتماعي��ة بواقعه��ا الفعلي،

الأمر ال��ذي يحدث فجوة بني اال�س�ير وجمتمعه فور خروجه من
ال�سج��ن ،وميكن تعميق النظ��رة ال�شعبية للأ�سري من خالل النظر
�إليه ك�إن�سان.
وكان ع�صم��ت من�ص��ور م��ن الأ�س��رى الذي��ن عربوا ع��ن الإن�سان
الأ�س�ير من خالل الكتاب��ة يف ثالثة م�ؤلفات كتبها يف ال�سجن ونقلت
جترب��ة ع�شرين عام��ا يف الأ�سر ،حاول من خالله��ا �أن يوثق جزءا
من احلياة التي يعي�شها اال�سرى داخل ال�سجون الإ�سرائيلية وان
ي�برز الإن�سانية يف الأ�س�ير وحاالت �ضعفه��م و�شوقهم ووجعهم،
وكي��ف ي��رون الع��امل من خ�لال العي�ش معه��م ووقائ��ع الزيارات
الت��ي هي املنفذ الفعل��ي الوحيد للعامل اخلارج��ي ،فاال�سري يتنقل
داخل الزنزانة ب�أحالمه وكتاباته على اجلدران التي تقر�أ �صورهم
املخنوق��ة .ويقول من�صور ان ال�ص��ورة الإن�سانية للأ�سرى جتعل
الع��امل اخلارج��ي يتماهى ويق��ف معه��م ،ويزيل احلواج��ز التي
تخلقها النظرة ال�سطحية لال�سري.

قراقع :معاناة �صامتة يجب �أن نكتب فيها

وعن ذلك يقول رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين عي�سى قراقع،
ان م��ا تعاني��ه الأ�س��ر والعائ�لات الفل�سطيني��ة ب�سبب م��ا يتعر�ض له
�أبنا�ؤها م��ن انتهاكات واعتقاالت لدى االحت�لال يجعلها تعاين معاناة
�صامت��ة وه��ذا ي�ضع �أعباء كثرية عليهم غالبا م��ا يبادلونها بال�صرب يف
غياب الزوج واالب واالخ واالب .وي�ضيف قراقع ان االحتالل يحاول
تدم�ير املجتم��ع الفل�سطيني من خالل االعتقاالت وعل��ى الفل�سطينيني
وكل املت�ضامن�ين �أن يبادروا من اجل ف�ضح ه��ذه االنتهاكات املخالفة
للقوان�ين الدولي��ة ،وان يتناولوا اجلانب االن�ساين م��ن حياة كل ا�سري
ك��ي تتفت��ح الت�ضامنيات مع اال�س��رى يف حقول جدي��دة �إن�سانية ت�صل
�إىل كل الدني��ا وتتخطى حدود االفكار الن�ضالية فقط ،للقول �إن لال�سري
الفل�سطين��ي قلبا وهو عا�شق للمر�أة وفل�سطني وحمب الطفاله وعائلته
وللب�شر اكرث ممن هم خارج الق�ضبان.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�أ�����س����ات����ذة �إع����ل����ام :ن���ق�������ص ال���ت���ق���ن���ي���ات وغ����ي����اب ال����ت����دري����ب ي��ع�����ص��ف ب���ت���دري�������س م���ه���ن���ة ال�����ص��ح��اف��ة
هالة أبو علي ٭
تقف العدي��د من العقبات �أمام تطوير م�ساقات االعالم
يف اجلامع��ات والكلي��ات الفل�سطينية ،منها ما له عالقة
باملع��دات واملخت�برات ،و�أخ��رى لها عالق��ة بالكوادر
التعليمي��ة .وللتع��رف �أكرث على ه��ذه العقبات ،التقت
"احل��ال" بع���ض �أ�سات��ذة االع�لام لتق��ف عل��ى �آخر
م�ستجدات التطوير الأكادميي.
و�أجم��ع ع��دد م��ن حما�ض��ري دوائ��ر االعالم عل��ى �أن
نق���ص املختربات يعد م��ن �أكرث العقب��ات التي تواجه
تطوير تدري�س االعالم ،هناك نق�ص يف خمتربات ت�ضم
اال�ستوديوه��ات واملع��دات التي تل��زم لتدريب الطلبة
ومواكبة التطبيقات احلديثة للإنتاج الإعالمي.

نق�ص يف املختربات

عن ه��ذا املو�ضوع� ،أو�ض��ح �أ�ستاذ االع�لام يف جامعة
اخللي��ل د� .سعي��د �شاه�ين ل��ـ "احل��ال" �أن العقب��ات
الأ�سا�سي��ة الت��ي تواج��ه تطوي��ر م�ساق��ات الإع�لام
هي نق���ص املع��دات والأجه��زة واالمكاني��ات التقنية
واملخت�برات الالزمة لتنفيذ م�شاري��ع الطلبة العملية،
حي��ث �إن الإعالم حق��ل متطور با�ستم��رار ويحتاج �إىل
حتدي��ث املعدات با�ستم��رار ،و�أ�ضاف �شاهني �أن ندرة
ال��كادر الب�شري املتخ�ص�ص يف االعالم معيق �آخر �أمام
تطوير امل�ساقات .وقال" :ان امليزانية التي تخ�ص�صها
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل لتطوي��ر امل�ساقات ال
تكف��ي ،وتطويره��ا بحاج��ة اىل تخ�صي���ص موازن��ات
�أك�بر ،حيث �إن اجلامعات حتاول االعتماد على نف�سها
به��ذا اخل�صو���ص ،ولكنه��ا ال تقوى على ذل��ك ،كما �أن
البح��ث عن ممول�ين ي�شكل عبئا �إ�ضافي��ا على الهيئات
التدري�سية".

واك��د �شاه�ين �أهمية تطوي��ر م�ساقات االع�لام لت�أهيل
الط�لاب للعم��ل على م�ست��وى دويل ولي�س حملي فقط،
الن ال�سوق الفل�سطينية غري قادرة على ا�ستعياب الكم
الهائل من خريجي االعالم �سنويا.

م�شكلة اال�شرتاطات احلكومية

من جهته� ،أو�ضح �أ�ستاذ االعالم يف اجلامعة الأمريكية
بجن�ين �سعي��د �أب��و معال":باملجم��ل �أن م��ا يعي��ق
اجلامع��ات و�سيا�ساته��ا هو ال�ش��روط املو�ضوعة على
تغيري اخلط��ط الدرا�سية كي يتم اعتمادها من التعليم
العايل ،فمث ًال ،مين��ع تغيري اخلطط بني فرتة و�أخرى،
وبالت��ايل يكون املعيق هنا هو �شروط ومعايري الرتبية
والتعليم العايل".
و�أ�ض��اف �أبو معال �أن هناك معيق��ا �آخر يرتبط ب�أق�سام
�أو دوائ��ر الإع�لام ،يتعل��ق بالتغي�ير والتبدي��ل عن��د
اعتم��اد م�ساق��ات جديدة ،يتعلق بتبن��ي ر�ؤى وعوامل
�إعالمي��ة جديدة يف االع�لام� ،أي �أن املطلوب �أن تطور
الإدارات التدري�سي��ة ذاته��ا قبل �أن يك��ون الدور على
الطلب��ة فق��ط ،فبع�ض االق�س��ام للأ�س��ف تكر�س القدمي
وال يوج��د لديه��ا من ي�ؤمن بالتغي�ير �أو يرغب بتطوير
الذات.
واو�ضح ابو مع�لا وجود "�أمر يرتبط بكرثة متطلبات
درا�س��ة الإعالم ،يعني ك��ي يكون لدين��ا منتج /طالب
ي�صب��ح �صحافي��ا بعد �أرب��ع �سنوات ،علي��ه �أن يعرف
الكث�ير م��ن الأم��ور (ثقاف��ة عام��ة) ،ومهم��ا تط��ورت
امل�ساق��ات وتغ�يرت ،فل��ن متن��ح الطال��ب م��ا يالئ��م
حج��م التجديد والتن��وع يف املجال الإعالم��ي ،وهو ما
ي�ستوج��ب �أن يكون الطالب حجر الرحى� ،أي �أن يكون

�سعيد �شاهني.

غ�سان منر.

له دور كبري يف التغلب على اخللل املوجود واملر�صود،
ومن دون ذلك �سنبقى نلعن الظالم".
وطال��ب �أب��و مع�لا ب���أن نع�ترف جميع��ا ب���أن ال��كادر
الب�ش��ري �أمر مه��م يف �أي عملية تطوي��ر ،وقال" :بدون
كادر ب�ش��ري م�ؤه��ل ال ميك��ن التغي�ير �أو خل��ق �إط��ار
اكادمي��ي داع��م للتغيري ،وب��دون هدا ال��كادر ،ال ميكن
�أن يتوف��ر م��ن يدر�س امل�ساق��ات اجلدي��دة ،وجزء من
الأق�سام تديرها عقلية قدمية ،وتتعامل با�ستخفاف مع
االف��كار واملو�ضوع��ات اجلدي��دة ،وال تتحم�س للدماء
ال�شابة وتتعامل معها مبنطق الو�صاية �أحيانا".

امل�شكلة لي�ست يف الوزارة

ويف ذات ال�سي��اق ،ق��ال رئي�س دائرة االع�لام بجامعة
القد���س �أب��و دي���س د .غ�س��ان من��ر� :إن امل�شكل��ة تكمن
يف وج��ود نظ��ام خا���ص وخمتلف ل��كل جامع��ة يف عدد
ال�ساع��ات ،و�إن ر�ؤي��ة كل دائ��رة �أنها ه��ي االف�ضل هو
�سب��ب �آخر يف عدم تطوي��ر امل�ساقات ،و�أ�ض��اف �أن من
يجمع بني التخ�ص�صات تكون عنده م�شكلة يف التعديل
عل��ى اخلطة التدري�سية .وقال من��ر �إن الدائرة هي من
يحدد التعديل والتطوير على امل�ساقات وذلك بالرجوع
اىل املجل�س االكادميي واخل�ضوع ل�شروط التطوير.

ب�سام عوي�ضة.

واكد من��ر �أن وزارة الرتبية والتعلي��م العايل ال ت�شكل
عائقا امام تعدي��ل وتطوير م�ساقات االعالم �إال يف حال
الرغبة بتغيري اخلطة ب�شكل كامل.

غياب "العملي" ل�صالح "النظري"

وي�شتكي غالبية طلبة االعالم من كرثة املواد النظرية
يف التدري���س ،ويطالبون بادخ��ال التدريب اىل الدرا�سة
اليومي��ة .وعن هذا املو�ضوع ،يق��ول �أ�ستاذ الإعالم يف
الكلي��ة الع�صرية د .ح�س��ن عب��داهلل�" :إن التدريب هو
االف�ض��ل للطال��ب ،حيث ان��ه ي�ستفيد اكرث عن��د تعلمه
بالتدري��ب حت��ى ال يتفاج���أ بواق��ع العم��ل .و�أو�ض��ح
اي�ض��ا انه يجب عل��ى دائرة االع�لام و�إدارة الكلية �أو
اجلامع��ة ان توف��ر للطال��ب املعدات واملخت�برات من
خ�لال امل�ساع��دات و�أق�س��اط الطالب ،م�ش��ددا على �أن
الإدارات ه��ي امل�س�ؤول��ة �أوال و�أخريا ع��ن ت�أمينها لهم
وان الطالب غ�ير م�س�ؤول عن النق�ص املوجود ،بل من
حقه عند دخول اجلامعة ان يجد كل ما يلزم تعليمه.
وتواف��ق رئي���س دائ��رة الإع�لام يف جامع��ة بريزي��ت
د .ب�س��ام عوي�ض��ة م��ع ر�أي �أ�سات��ذة االع�لام يف باقي
اجلامع��ات والكليات ،وق��ال �إن امل�شكلة ه��ي يف �أهمية
�إدخ��ال التعلي��م التقن��ي وع��دم االكتف��اء بالنظ��ري،

�سعيد �أبو معال.

حي��ث �إن املعي��ق املادي ه��و العقب��ة الأ�سا�سي��ة �أمام
تطوير م�ساقات الإع�لام ،فنق�ص املعدات واملختربات
احلديث��ة واالجه��زة الالزم��ة للت�صوي��ر والت�سجي��ل
معي��ق �أمام لتطوير تدري�س االع�لام .و�أ�ضاف" :هناك
نق���ص يف غرف التحري��ر وهو عدم كفاي��ة االجهزة مع
ع��دد الط�لاب ،ونحن نح��اول ان جنه��ز ا�ستوديوهات
تلفزيون� ،إال �أنها حتتاج لتكاليف باه�ضة.
وح��ول م��ا يتعل��ق بنق���ص الك��وادر التدري�سي��ة ،قال
عوي�ض��ة" :هن��اك م�شكل��ة �أخرى وه��ي نق���ص الكادر
التعليم��ي املتخ�ص���ص ،ولك��ن نح��اول �أي�ض��ا �أن
ن�ستعي���ض عن ذلك ب�صحافي�ين ممار�سني لديهم خربة
يف هذه املجاالت.
وع��ن كيفي��ة التغل��ب عل��ى جمم��ل العقب��ات� ،أو�ضح
عوي�ضة" :نح��ن نحاول �أن نغط��ي احتياجات الطالب
ع��ن طريق جتني��د التربعات وامل�ساع��دات التي ت�أتينا
من املتربع�ين وامل�ؤ�س�س��ات ل�سد احتياج��ات الطالب،
ونح��اول �أي�ض��ا �أن نتغلب عل��ى الو�ض��ع االقت�صادي
ال�سي��ئ ب�إر�سال الط�لاب للتدريب يف بع���ض االذاعات
حتى ندمج الطالب بالواقع العملي".
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

تراكمات الإهمال والتهمي�ش تنفجر يف وجه االحتالل

خم���ي���م ����ش���ع���ف���اط��� :س��ب��ع��ون �أل������ف م����واط����ن ي��خ��ت��ن��ق��ون يف  205دومن�������ات ف��ق��ط
رمي الهندي ٭
لي���س اجل��دار وح��ده م��ا يقت��ل خمي��م �شعف��اط ،ف�سيا�سات
التهج�ير اال�سرائيلية دفعت املخيم ليك��ون اال�شد ازدحاما،
حي��ث يختن��ق في��ه �سبعون ال��ف مواط��ن يف  205دومنات،
وه��ي �سيا�س��ة دفع��ت �إىل ظهور ع�ش��رات الظواه��ر ال�سلبية
باملخي��م ب�ين قاطني��ه ،م��ن انت�شار لتج��ارة ال�س�لاح ومنفذ
لتجارة املمنوعات وحياة يومية �صعبة يف مكان ي�ضيق على
�ساكني��ه اىل درجة ان دخول احد �شوارع��ه يتطلب �ساعة او
�ساعتني للخروج.
ولع��ل جرمية قتل الطف��ل ال�شهيد حممد ابو خ�ض�ير حرقا قبل
ا�شهر ،كانت اوىل االنتفا�ضات الذاتية التي تبناها ابناء املخيم
لتجعلهم يف مواجهة يومية مع �شرطة االحتالل التي ف�شلت وما
زالت تف�شل يف ال�سيطرة على املخيم.
وع��ن الواق��ع ال�صع��ب يف املخي��م ،يق��ول �أم�ين �س��ر اللجن��ة
ال�شعبي��ة حمم��ود ال�شيخ عل��ي �إن م�شكلة املخيم ب��د�أت تتفاقم
قب��ل � 10سنوات عندم��ا اتخذ االحتالل ق��رارا ب�إحاطة القد�س
باجلدار ،و�إق�صاء بلدات مقد�سية من املدينة و�إحلاقها لل�ضفة،
ما دفع �سكان هذه البلدات لالنتقال �إىل املخيم ،خو ًفا من �سحب
هوياتهم املقد�سية ،وبالتايل منعهم من دخول القد�س.
ع�ض��و �إقلي��م فتح يف القد���س عادل �أب��و زنيد ق��ال �إن انخفا�ض
قيا�سا ب�أحي��اء القد���س و�ضواحيها
�أ�سع��ار ال�سك��ن يف املخي��م ً
زاد م��ن �إقب��ال املقد�سي�ين على ال�سك��ن يف املخي��م ،م�ضي ًفا� ،أن
انخفا�ض هذه الأ�سعار يرجع لعدم وجود �ضريبة الأرنونا كما
هو احلال داخل املدينة.
و�أ�ض��اف" :ه��ذا االنفج��ار ال�س��كاين ت�سب��ب يف الوق��ت ذات��ه
مب�ش��كالت كب�يرة يف جم��االت النظاف��ة وال�صح��ة والتعلي��م
والأمن".
ووف ًق��ا للإح�ص��اءات ،ف�إن ع��دد �س��كان املخيم م��ع ال�ضواحي

املج��اورة له يبلغ � 70ألف ن�سمة ،يف وق��ت ي�شري متحدثون �إىل
�أن ع��دد الذين تعر�ض��وا للإدمان على املخ��درات جتاوز �آالف
ال�ساكن�ين ،بينما ميتلك �سكان املخي��م �أ�سلحة قدرها متحدثون
ل��ـ "احلال" ب���آالف القطع ولي�س ل��دواع ن�ضالية ب��ل ع�شائرية
وعنفية ت�ستخدم يف ال�شجارات ب�شكل كبري.
وح�س��ب رئي�س جلنة مقاوم��ة اجلدار واال�ستيط��ان يف القد�س
حم��ودة ذياب ،ف���إن �سلطات االحت�لال معنية بوج��ود ظواهر
�سلبي��ة يف املخيم �أبرزها انت�ش��ار ال�سالح واملخدرات ،مبي ًنا �أن
االحتالل يهدف من خاللها لزرع الفتنة وا�ستخدامها يف �سيا�سة
العقاب اجلماعي جتاه املقد�سيني.
ويب�ين ذي��اب �أن وكالة غ��وث وت�شغيل الالجئ�ين "الأونروا"
تقل���ص ب�شكل �سنوي خدماتها يف �شعفاط ،ما ي�شكل عب ًئا كبريًا
عل��ى الفل�سطيني�ين ،يف ظل �صغر م�ساحة املخي��م البالغة 205
دومن��ات ،و�ضع��ف ميزاني��ة حمافظ��ة القد���س ملدين��ة القد�س
ب�أكملها ،والبالغة � 40ألف �شيقل ،وهو ما ت�سبب ب�إغالق العديد
م��ن امل�ؤ�س�سات املقد�سي��ة يف املخيم الذي يعترب املخيم الوحيد
يف املحافظة.
وتلع��ب اللجن��ة ال�شعبية وم�ؤ�س�س��ات �أخ��رى يف املخيم دو ًرا
مكم ًال لدور وكالة الغوث التي تعترب امل�س�ؤول الأول عن تقدمي
اخلدم��ات هن��اك ،ويق��ول مدير اللجن��ة مهند م�سامل��ة� ،إن هذه
امل�ؤ�س�س��ات الت��ي تعنى ب�ش�ؤون الأطف��ال وذوي الإعاقة تعاين
م��ن �ضعف الدعم املادي ،ما يجع��ل قدرتها على العمل �أ�ضعف
بكثري من حجم الت�ضخم ال�سكاين يف املخيم.
ويو�ض��ح �أن عدد �س��كان املخيم دون ال�ضواح��ي املجاورة بلغ
� 25أل��ف ن�سمة ،منه��م � 12ألفا تعرتف بهم الوكال��ة وتقدم لهم
اخلدمات ،فيما يبقى � 13ألفا �آخرون معلقني يف الهواء.
ويب�ين م�سامل��ة� ،أن ال�ضواحي املجاورة للمخي��م مثل �ضاحية

�ضغط عمراين و�سكاين يف املخيم ،وال حلول يف الأفق.

ال�س�لام ور�أ���س خمي�س ورا�س �شحادة ،كان��ت فارغة قبل �أكرث
من ع�شر �سنوات� ،إال �أن �إقامة اجلدار دفعت بال�سكان �إليها ليتم
البن��اء هن��اك ويتو�سع نطاق املخيم ،حي��ث و�صل عدد ال�سكان
اىل �أكرث من � 70ألف ن�سمة.
وي�ضيف م�سامل��ة" :البناء يف املخيم �ساب ًقا كان ب�شكل �إ�سكانات
عمودي��ة البن��اء ولي���س بال�شكل املطل��وب هند�سيً��ا" ،مبي ًنا �أن
زي��ادة ال�سكان �أدت لزيادة ال�ضغط على خطوط املياه القدمية
�أ� ً
ص�لا ،التي حتتاج لت�أهيل وميزانيات �ضخمة ،ما ت�سبب ب�شح
املي��اه ،بالإ�ضاف��ة لل�ضغ��ط عل��ى الكهرب��اء وانقطاعه��ا ب�شكل
متوا�صل.

و�أ�ش��ار �إىل م�شكل��ة النفاي��ات املرتاكم��ة الت��ي تقدر ب��ـ  20طن
يوميًا ،تزيل وكالة الغوث منها  16طنا فقط ،وبقيتها تظل على
الأر�صف��ة والطرقات ،م�سببة �أمرا�ض��ا جلدية وم�شوهة املنظر
العام.
ويدع��و كل من حتدث يف ه��ذا التقرير وكالة الغ��وث وال�سلطة
الوطني��ة اىل التدخل حلماية املواطن�ين يف املخيم من �ضوائق
كب�يرة ،م�ؤكدي��ن �أن االحتالل هو امل�س���ؤول االول عن كل هذه
البيئة ال�صادمة يف املخيم.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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"الكتابات الرديئة" ..ممنوع ال�سكوت عليها
فداء روي�ضي ٭
خرب ،مقال ،تقرير ،ق�صة �صحافية ،حتقيق..
جميعه��ا �أ�ش��كال ي�ستخدمها الإع�لام لي�سلط
ال�ض��وء على ق�ضي��ة �أو ظاهرة �أو حدث ،لكن
من من��ا فكر يف �أن ي�سلط ال�ض��وء على جودة
امل��واد ال�صحافي��ة وقدرته��ا عل��ى احل�ضور
بقال��ب مهني حم��دد ،مبعايري ج��ودة عالية،
خا�ص��ة ان كثريين ينتق��دون جزءا كبريا من
�إنتاج��ات ال�صحافي�ين ،وحتدي��دا يف كتابات
ال��ر�أي �أو يف القوال��ب الإخباري��ة التي تكون
اجلودة العالية مطلوبة فيها.
هن��اك ما ميك��ن ت�سميته��ا� ،إن �ص��ح التعبري،
"الكتابات الرديئة" ،وهي منت�شرة يف الإعالم
املحل��ي ،مثل �أي �إعالم يف الع��امل ،لكن بع�ض
التجارب العاملية �أ�صدرت توجهات تنظيمية
او �أ�ص��درت مطبوع��ات خا�صة بنق��د الإعالم
حتى ال يظهر ركيكا �أمام اجلمهور.
وال ميكنن��ا ت�صني��ف الكتاب��ات الرديئ��ة او
تعريفه��ا او و�ضعه��ا يف قال��ب مع�ين ،لك��ن
�أ�سبابه��ا تتع��دد والنتيج��ة واح��دة "كتاب��ة
رديئ��ة غري مفهوم��ة"" .احل��ال" هنا حتاور
ع��ددا من املهنيني لت�س�ألهم ع��ن كيفية جتويد
امل��واد ال�صحافي��ة وتخلي�صه��ا م��ن الغ��ث
ل�صال��ح �إنتاج �صحايف فاع��ل وم�ؤثر وال غبار
عليه.

�ضبابات :الفكرة
�أهم من اللغة

كث�يرا ما نق��ر أ� م��واد �صحافية بلغ��ة غاية يف
الكمالي��ات ،لك��ن ب��دون م�ضمون ،وع��ن ذلك
يق��ول ال�صحايف جمي��ل �ضباب��ات :ال�صحافة
هي ح��ق اجلمهور يف املعرفة ،ف���إذا كان بناء
الكتابة جيدا يك��ون ال�صحفي قد �أ�س�س فعليا
للق��ارئ احل��ق يف الو�ص��ول اىل املعلوم��ة،

وم��ن الطبيع��ي ان تختلف تقني��ات ال�صحايف
و�أدوات��ه عن��د الكتاب��ة ،لك��ن هن��اك �أ�س���س
وقواع��د عام��ة يج��ب ان يلت��زم به��ا ك�سالمة
اللغ��ة ،واالبتعاد عن الفو�ض��ى اللغوية التي
ت���ؤدي يف نهاي��ة املط��اف اىل ت�شوي���ش عق��ل
القارئ.
وي�ضي��ف �ضباب��ات" :لغة ب��دون �أف��كار مثل
ال�شع��ر ب��دون �ص��ورة وبالغة ،ال �ش��ك يف ان
اللغة مهم��ة و�أ�سا�سية يف امل��ادة ال�صحافية،
لك��ن الأه��م �أن يحت��وي امل�ضم��ون على فكرة
ور�سال��ة وا�ضح��ة املع��امل ،فاالعتم��اد عليها
ال يكف��ي ،وهن��ا وقع��ت ال�صحاف��ة العربي��ة
وحتدي��دا املحلي��ة يف ه��ذا الف��خ ،ب�سب��ب
�إتاح��ة املج��ال ل��كل الأطي��اف يف الدخ��ول
ملع�ترك الكتاب��ة ،وبالت��ايل ف�إننا ن��رى الكالم
اجلميل دون املعلوم��ة ،كالبيت اجلميل دون
�أ�سا�سات".

ماذا لو كان العمق
الفكري غري مقروء؟

و�أحيا ًنا نقر�أ مقاالت يف غاية التعقيد واحلفر
اللغ��وي يف املفاهي��م وامل�صطلح��ات ،دون
مراعاة للجمه��ور العادي الذي يريد اجلديد
لك��ن بلغ��ة مفهوم��ة .وع��ن ه��ذا الن��وع من
الكتاب��ات يق��ول الروائي وال�صح��ايف �أ�سامة
العي�س��ة" :ابتع��اد الكاتب ع��ن امل�صطلحات
املعق��دة وا�ستعرا���ض مهارات��ه اللغوي��ة
واملعرفية �أ�سا���س ر�شاقة املادة ال�صحافية،
وحتدي��دا املق��ال ،فالتح��دي القائ��م �أم��ام
ال�صح��ايف ه��و �صياغ��ة الفك��رة العميق��ة
بطريق��ة ب�سيط��ة و�سل�س��ة ليفهمه��ا جمي��ع
�أف��راد املجتم��ع عل��ى اخت�لاف م�ستوياته��م
الثقافية ،لكنن��ا للأ�سف ال جند هذا يف الكثري

رحمة حجة.

جميل �ضبابات.

م��ن مقاالت اليوم ،فنحن نقر أ� اليوم املقاالت
الت��ي حتتوي على الكثري م��ن التعقيد واملط
والتطويل.
وي�ضي��ف العي�س��ة :بر�أي��ي ،العم��ق لي���س
مالزم��ا للتعقي��د .وكم��ا يق��ال الإن�س��ان ه��و
الأ�سل��وب .فعلى الكاتب ال�صح��ايف �أن يربز
�شخ�صيت��ه و�أ�سلوب��ه يف املق��ال ،و�أي كاتب
ال يفهم القراء كتابات��ه هو كاتب فا�شل ،فمن
حق القارئ الذي ي�شرتي ال�صحيفة �أن يفهم
ما يكتب بها.

الكتابة اجلذرية
�أو ال�صادمة

وق��د ن�ص��ادف فيما نق��ر�أ مق��االت غاية يف
الفئوي��ة واالنغ�لاق عل��ى ر�أي �سيا�س��ي
واح��د ،ال يع�ترف بالآخ��ر وتوجهات��ه،
وه��ذا الن��وع منت�ش��ر فل�سطيني��ا ب�سب��ب
االنتم��اءات ال�سيا�سي��ة ،وكثريا ما �شكلت
ه��ذه املقاالت فئوي��ات وانغالقات جديدة
يف الإنت��اج ال�صح��ايف ال��ذي يفرت���ض �أنه
�أكرب �إنتاج حواري ولي�س ت�شددات فكرية
جامدة.
وع��ن ه��ذا الن��وع م��ن الكتاب��ات ،قال��ت
ال�صحافي��ة ال�شابة رحم��ة حجة :اعترب مقال

نبال ثوابتة.

ال��ر�أي ردي ًئ��ا �إن مل يح�ترم الكاتب يف طرحه
الآراء املخالفة� ،أو يب��د�أ ب�شكل هجومي على
م��ن ال يتفق مع��ه ،دون �أن يهت��م بدعم فكرته
ب�ش��كل منطقي� ،أو ي�ستخ��دم � ً
ألفاظا نابية يذم
�شخ�ص��ا �أو م�ؤ�س�سة �أو� ..إل��خ� ،أو دون
فيه��ا
ً
تو�ضي��ح النقاط املختلف عليه��ا ،فهذا يجعل
موقف كاتب املقال �ضعي ًفا.
وت�ضي��ف حج��ة :هناك من يكت��ب مقاال كامال
�ض��د ظاه��رة �أو �شخ���ص ،دون تو�ضي��ح
وبي��ان الأ�سب��اب �أو الإتي��ان بدلي��ل عل��ى ما
يثب��ت فكرته ،وهذا ال�ش��يء ال ين�ضوي حتت
م�سم��ى املقال� ،إمنا يتع�� ّداه �إىل "القدح والذم
والت�شه�ير" ،وهو ال�شيء ال��ذي يعاقب عليه
القانون ،وهناك مقاالت معار�ضة تعد مبثابة
حتقيقات �صحافية وتغيرّ �سيا�سات �أو تطيح
مب�س�ؤول�ين �إذا م��ا كتب��ت بطريق��ة �صحيحة
ومت��ت مراع��اة م��ا ُذك��ر ،وعك�سه��ا ال تخرج
من دائ��رة "ال��ردح" الإعالم��ي وا�ستعرا�ض
الع�ضالت".

غياب املعايري املهنية

وكث�يرا ما جن��د �صحافي�ين يكتب��ون ر�أيهم
دون الت��زام مبعاي�ير املهن��ة و�أخالقياته��ا،
وه��ذا ي�ضرب �أ�سا�س �سالمة العمل ال�صحايف

�أ�سامة العي�سة.

على �أنه للجمهور ولي�س لل�صحايف ،وعن ذلك
تقول مديرة مرك��ز تطوير الإعالم يف جامعة
بريزيت نب��ال ثوابتة� :أعت�بر الكتابة رديئة
�إذا مل تتواف��ق مع املعاي�ير املهنية ،و�أهمها
الت��وازن يف امل��ادة الإعالمي��ة ،واالهتم��ام
بط��رح كاف��ة وجه��ات النظ��ر ،والبع��د ع��ن
احل�ش��و والرثث��رة ،وكذل��ك ع��ن املقدم��ات
الف�ضفا�ض��ة ،والأه��م م��ن ذلك كل��ه الرتكيز
على املعلومة.
وت�ضيف ثوابتة" :بع���ض ال�صحافيني الذين
ت�سلل��وا وراقب��وا واحتال��وا عل��ى املعاي�ير
املهني��ة ،تعر�ضوا للم�ساءل��ة القانونية لعدم
التزامه��م ب�أخالقيات املهنة ،وهنا يف فل�سطني
يج��ب �أن ن��درك �أن التم�س��ك بالأخالقي��ات
املهني��ة يحم��ي ال�صح��ايف نف�س��ه و�إنتاج��ه
م��ن الكتاب��ات �أو الأعمال م��ن اجلمهور ومن
امل�ؤ�س�سة ،وي�ؤدي �إىل �إنتاج �صحايف �آمن.
يف ختام ه��ذا التناول ال�سريع جلودة ومهنية
الإعالم ،ن�ؤكد �أن ال�صحافة لي�ست فوق النقد،
و�أننا كقطاع مهني يجب �أن نبحث عن مواطن
�ضعفن��ا كي ن�ؤدي دورنا املناط بنا على �أكمل
وجه �أمام جمهور ينتظرنا وينتظر �إنتاجنا.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�أزم���������������ة ال������ك������ه������رب������اء ُت�����ط�����ف�����ئ ح�������ي�������اة امل�������واط�������ن���ي���ن يف غ�����زة
�أحمد طلبة
تتكد�س عالم��ات اال�ستفهام فوق بع�ضها يف نفو�س الغزيني
الت��ي �ضافت بفعل ا�ستم��رار �أزمة الكهرب��اء منذ � 8أعوام،
يف وق��ت تُزهق فيه مزيد م��ن الأرواح التي جل�أت �إىل طرق
�أولية بح ًثا عن دفء ونور مفقود ْين.
يف �أح�ش��اء خميم ال�شاطئ غ��رب مدينة غزة ،اندلع م�ؤخ ًرا
حري��ق يف من��زل عائل��ة املواطن حمم��د خال��د الهبيل (45
عا ًم��ا)؛ حري��ق مل ينخمد �إال بعد �أن الته��م ب�أل�سنته براءة
طفلني قر�س الربد ج�سديهما الناعمني.
خال��د لن يخلد بعد الي��وم �إىل نومه ،وكذلك عمرو الذي فقد
عم��ره ،وال�سب��ب تلك الأزم��ة القا�سية التي ن�صب��ت �أوتاد
خيمته��ا فوق قط��اع غزة ،وت�أبى �أن ترح��ل دون �أخذ مزيد
من الأوراح يف طريقها.
حكاي��ة خالد وعمرو لي�ست الأوىل ورمبا لن تكون الأخرية
يف ظل ا�ستمرار �أزمة الكهرباء التي ت�صاعدت وتريتها عقب
احلرب الإ�سرائيلية الأخرية على غزة يف يوليو و�أغ�سط�س
املا�ضيني ،وازدادت خالل الأيام املا�ضية.
تفا�صي��ل الق�صة ب��د�أت مع انقط��اع الكهرباء ع��ن املخيم،
عندم��ا كان الطفالن نائم�ين .فج�أة �ص��رخ الأب م�ستنجدًا
بزوجت��ه وجريان��ه ملحاولة ال�سيطرة عل��ى احلريق الذي
�شب فج�أة يف منزله.
خالد الهبي��ل �أحد �أقارب الفقيدي��ن وال�شاهد على تفا�صيل

احلادثة ي�سرد لـ "احلال" الق�صة" :ا�شتعلت النار و�سمعنا
�ص��وت الأب ين��ادي ،فتوجهنا �إىل م��كان احلريق وحاولنا
�إخماده .دخلنا الغرفة التي كانت ت�ؤوي الطفلني".
ويق��ول الهبيل �إنه مل يتمكن ومن معه م��ن اخرتاق �أل�سنة
الن��ار و�أعمدة الدخان الت��ي �سيطرت على امل��كان ،وكانت
مهم��ة الو�ص��ول �إىل الطفل�ين و�إنقاذهم��ا �شب��ه م�ستحيلة،
ب�سبب ت�أخر و�صول طواقم الدفاع املدين واال�سعاف.
ويتاب��ع" :ببع���ض الأغطي��ة وخراطي��م امل��اء الب�سيط��ة
ا�ستطعن��ا التقلي��ل م��ن حجم الن��ار ،ولكن ذل��ك مل ميكننا
م��ن الو�ص��ول �إىل الطفل�ين اللذي��ن دفعتهم��ا براءتهما �إىل
االحتماء داخل خزان��ة املالب�س ظ ًنا منهما �أنها �ستحميهما
من املوت".
بع��د ال�سيطرة على احلريق بالكامل دخل املنجدون املنزل
ال��ذي �أ�صبح��ت حمتويات��ه كوم��ة رم��اد ،فوج��دوا الأب
م�ستلق ًي��ا عل��ى الأر�ض وبال��كاد يلتقط �أنفا�سه بع��د �أن ملأ
الدخ��ان رئتيه ،والطفلني داخل خزانة مالب�سهما وقد فارقا
احلياة.
املتح��دث با�س��م وزارة ال�صح��ة �أ�شرف الق��درة �أكد عقب
احل��ادث وف��اة الطفل عم��رو حمم��د الهبي��ل (� 3سنوات)،
و�شقيق��ه الطفل خالد حممد الهبي��ل (� 4سنوات) ،و�إ�صابة
والدهما ( 45عاماً) باختناق ،نتيجة حريق �شب يف منزلهم.

ق�ص��ة الطفل�ين �أثارت املزي��د من ردود الفع��ل الغا�ضبة يف
ال�ش��ارع الغزّي الذي بد�أ يفقتد لكل مقومات احلياة ب�سبب
ا�ستم��رار احل�ص��ار الإ�سرائيل��ي املطب��ق من��ذ �أك�ثر من 8
�أعوام ،ودميومة �أزمة الكهرباء التي مل جتد لها ح ًال بعد.
وبوف��اة الطفلني ترتف��ع ح�صيلة الوفي��ات ب�سبب احرتاق
مول��د كهربائ��ي �أو �شم��وع نتيجة �أزم��ة الكهرب��اء �إىل نحو
 117مواط ًن��ا و�إ�صاب��ة ع��دد �آخر ،يف الفرتة م��ا بني عامي
 2007و.2014
عام  2012يع ّد الأق�سى على �صعيد حوادث الوفاة ب�سبب
ال�شموع ،فقد بلغت عدد احلرائق خالل العام  31حريقا يف
حمافظات غزة� ،أدت �إىل وف��اة خم�سة �أطفال وخلفت عددا
لي�س قليال من الإ�صابات بينها حاالت خطرية.
وتع�� ّد حادثتا عائلة البغ��دادي وب�شري من �أفظع احلوادث
الت��ي خلفتها حرائ��ق ال�شموع ع��ام  ،2012و�أودت بحياة
خم�س��ة �أطفال ه��م� :صربي وندي��ن وفرح رائ��د ب�شري من
منطق��ة دي��ر البل��ح ،والطف�لان فتح��ي وت��اال عب��د الفتاح
البغدادي من منطقة الربيج باملحافظة الو�سطى.
و�شه��د ع��ام  2013حادث��ة ه��ي الأب�ش��ع من��ذ ب��دء �أزم��ة
الكهرباء ،بعد وفاة عائلة ب�أكلمها �إثر حريق اندلع يف منزل
عائل��ة �ضهري ما �أدى �إىل ارتق��اء � 6أفراد هم :حازم حممود
�ضهري  32عاماً ،وزوجته �سمر  30عاماً ،و�أطفاله الأربعة،
حممود � 6أعوام ،نبيل � 5أعوام ،فرح � 4أعوام ،قمر � 4أ�شهر
يف حي ال�شجاعية.

و�أرغ��م العج��ز الكب�ير يف كمي��ة املحروق��ات الت��ي تدخ��ل
غزة نتيج��ة ال�ستمرار احل�صار املواطن�ين على ا�ستخدام
ال�شم��وع بديال ع��ن الكهرباء ،الأم��ر الذي �أوق��ع عددا من
احلرائ��ق راح �ضحيتها عدد كبري م��ن املواطنني غالبيتهم
�أطفال.
وتعلق��ت �آمال الغزيني يف �إنهاء �أزمة الكهرباء على االتفاق
ال��ذي متخ�ض عن جمموعة اللق��اءات التي �أعقبت احلرب
على غ��زة ،لكنها خابت ب�سبب عدم الوف��اء بالوعود و�شح
كميات الوق��ود املخ�ص�صة ملحطة توليد الكهرباء الوحيدة
يف غزة.
وب��د�أت �أزم��ة الكهرب��اء يف غزة بعدم��ا ق�صف��ت الطائرات
اال�سرائيلي��ة حمطة الكهرباء يف �صي��ف  2006عقب عملية
�أ�سر اجلن��دي جلعاد �شالي��ط ،وبقيت ه��ذه الأزمة مبثابة
اللعن��ة الت��ي تط��ارد الفل�سطيني�ين يف غ��زة ب��كل تفا�صيل
حياتهم.
وتعم��ل �شرك��ة توزي��ع الكهرباء بنظ��ام � 8ساع��ات و�صل
ومثله��ا قطع� ،إال �أنها ا�ضطرت �إىل العمل بجدول � 6ساعات
و�صل و�أقل ب�سبب نفاد الوقود خالل الأ�سبوعني املا�ضيني،
وعلى الرغم من دخول املنحة القطرية �إال �أنها �أ�صرت على
العمل بنف�س اجلدول حت�س ًبا لأي طارئ.
وتبقى خماوف الغزيني تتزايد من �أن تطول قائمة الوفيات
يف ظ��ل ا�ستمرار الأزمة وعدم وجود حلول تلوح يف الأفق،
وال�س�ؤال :على من �سيكون الدور بعد عمرو وخالد؟!
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بني نار االنتظار يف "احلكومي" �أو التكلفة العالية يف القطاع اخلا�ص

�أي��������ن ي����ج����ري م����ر�����ض����ى غ�������زة ع���م���ل���ي���ات���ه���م اجل����راح����ي����ة؟
نسرين موسى
يغ��رق القط��اع ال�صح��ي يف غ��زة يف م�ش��كالت
متفاقم��ة ،م��ا �أث��ر �سلب��ا عل��ى اخلدم��ات املقدمة
للمواطن�ين ك ّم��اً ونوع��اً ،و�أج�بر الع�ش��رات ب��ل
املئات م��ن املر�ضى على اللج��وء �إىل مراكز طبية
وم�ست�شفيات خا�صة ،طلباً للعالج ،رغم ما يخلفه
ذلك من �أعباء مادية �إ�ضافية.
وكان��ت م�شكل��ة العملي��ات اجلراحي��ة و�إعط��اء
املر�ض��ى مواعي��د بعي��دة لإجرائه��ا ،م��ن �أب��رز
و�أخط��ر تل��ك امل�ش��كالت ،فرمب��ا ي�ضط��ر املري�ض
لالنتظار على قائم��ة املواعيد �ستة �أ�شهر �أو �أكرث،
بانتظ��ار موعد �إجراء عملية جراحية ،قد تكون يف
بع���ض الأحيان عاجلة ،وقد ال جترى تلك العملية
يف موعدها املقرر� ،إم��ا نتيجة �إ�ضراب تنفذه جهة
م��ا� ،أو نق���ص م�ستلزمات �صحي��ة� ،أو �أي عار�ض
�آخر.

�إجراءات قاتلة

املواط��ن حممد م�صطف��ى ،من �س��كان مدينة رفح
جن��وب قطاع غزة ،يقول� :إن الإجراءات الطويلة
واملعق��دة املتبع��ة يف امل�ست�شفي��ات احلكومي��ة،

خا�صة م��ا يتعلق ب�إج��راء العملي��ات اجلراحية،
�أدخلت��ه يف دوامة من املعان��اة ،وا�ضطرته لتحمل
�أعباء مالية كبرية ،كان يف غنى عنها.
وقال م�صطف��ى� :إن جنله (� 5سنوات) ،كان يعاين
م��ن م�شاكل يف القولون ،وكان من املفرت�ض ح�سب
تو�صيات الأطباء� ،إج��راء منظار لتحديد �أ�سباب
امل�شكل��ة بدقة ،وحني توجه �إىل م�ست�شفى حكومي
خا���ص بالأطف��ال مبدين��ة غ��زة� ،أعط��ي مواعي��د
بعي��دة ،ما ا�ضطره لإجراء عملية املنظار يف مركز
طبي خا�ص ،مقابل مبلغ مايل مرتفع.
وتاب��ع" :ح��دد الأطب��اء بع��د املنظ��ار �أ�سب��اب
امل�شكل��ة ،وكان��ت عبارة عن زوائ��د حلمية نازفة
يف القول��ون ،وكان ال ب��د من �إزالتها ف��ور ًا ،وبناء
عل��ى النتائ��ج توج��ه للم�ست�شف��ى احلكوم��ي من
جدي��د فا�صدم مب�شكلتني ،الأوىل �أن موعد العملية
اجلراحي��ة الت��ي حدده��ا الأطب��اء لنجل��ه كان��ت
بعد �أربع��ة �أ�شهر من تاريخ توجه��ه للم�ست�شفى،
وثانيتهما �أن الفرتة املذكورة تزامنت مع �إ�ضراب
�شركات النظافة وتوقف �إجراء العمليات.
ولفت �إىل �أنه وجراء تفاقم م�شكلة ابنه ،وخ�سارته

كميات متزايدة من الدم مع كل مرة يتوجه فيها �إىل
لق�ضاء حاجته ،ا�ضط��ر للتوجه للم�شايف اخلا�صة
م��ن جدي��د ،ف�أجريت العملي��ة بعد ث�لاث �ساعات
فق��ط ،من حمادث��ة هاتفية مع الطبي��ب املخت�ص،
وهذا بالطبع كان مقابل مزيد من الأموال.
و�أو�ض��ح م�صطف��ى �أن��ه ي�شعر بالغراب��ة ملا يدور
يف امل�ست�شفي��ات احلكومي��ة يف غ��زة م��ن �إعط��اء
مواعي��د بعيدة لعمليات جراحية من املفرت�ض �أن
تت��م �سريعاً ،وهذا ي�ضي��ف �أعباء على املواطنني،
الذين ي�ضطرون لتحمل �أعباء مالية �إ�ضافية.
ومل يختل��ف املواط��ن ح�سني حمي�س��ن عن �سابقه
يف معان��اة ت�أجيل �إج��راء عمليته ،رغ��م �أن حالته
ال�صحية مل تكن حتتمل �أي ت�أجيل.
يق��ول حمي�س��ن" :توجه��ت �إىل م�ست�شف��ى غ��زة
الأوروبي مبحافظة خ��ان يون�س ،من �أجل �إجراء
عملي��ة لإزالة حلمي��ة يف الأنف ،كان��ت تت�سبب يف
م�ش��اكل كبرية ،وكانت ال�صدم��ة �أن موعد �إجراء
العملي��ة كان يف الع��ام � ،2016أي بع��د �أك�ثر م��ن
عام ،وهذا �أمر ال ميكن احتماله ،فمتاعب اللحمية
تتزايد خا�صة يف ف�صل ال�شتاء.
و�أو�ض��ح حم�سني �أنه ا�ست�ش��ار �أ�صدقاء و�أقرباء،
فن�صح��وه ب�أحد �أمرين� ،إما البحث عن وا�سطة يف

امل�ست�شفى لتقدمي موع��د �إجراء العملية ،وهذا مل
يكن �سهال ،فال معارف له يف امل�ست�شفى� ،أو التوجه
مل�ست�شفى خا�ص ،و�إجرا�ؤها على نفقته اخلا�صة.
و�أك��د حم�س�ين وه��و خري��ج جامع��ي عاط��ل عن
العم��ل ،انه رغ��م �صعوبة ظروف��ه املادية� ،إال انه
ا�ضط��ر للتوج��ه �إىل مركز طبي خا���ص ،واقرت�ض
م��اال من اح��د �أ�صدقائ��ه ،و�أج��رى العملي��ة على
نفقت��ه اخلا�ص��ة ،بع��د �أن �أغلق��ت وزارة ال�صحة
الباب يف وجهه.
وي�شري حمي�سن �إىل �أنه ما زال يرتدد على عيادات
خا�ص��ة للمراجع��ة ،وا�ستكم��ال حتقي��ق ال�شف��اء
املرجو ،وهذا يزيد عليه التكاليف املادية.

�أزمات متتالية

من جانب��ه� ،أكد د� .أ�ش��رف الق��درة الناطق با�سم
وزارة ال�صح��ة يف قط��اع غ��زة� ،أن الأو�ض��اع
ال�صحي��ة يف القط��اع �شه��دت من��ذ الع��دوان
الإ�سرائيل��ي الأخري ظروف��ا �صعب��ة ،فبالإ�ضافة
�إىل النق���ص احلاد والكبري يف العدي��د من �أ�صناف
الأدوية ،وم�شاكل تتعلق بنق�ص الوقود ،و�أزمات
�أخرى لها عالقة بنق�ص يف الكوادر الطبية ،جاءت
م�شكل��ة �إ�ض��راب عم��ال النظافة لتزي��د الأو�ضاع

ال�صحية �صعوبة.
و�أك��د �أن �أق�س��ام العملي��ات يف م�شايف غ��زة لي�ست
بعيدة عن احلالة املذكورة ،فكان من الطبيعي �أن
تت�أثر بكل ما ي��دور ،ورغم ذلك ،ف�إن وزارته تبذل
جهودا كب�يرة وم�ضنية من �أجل �إجراء اكرب عدد
من العمليات ،وتخفيف معاناة املر�ضى.
ولف��ت �إىل �أن العملي��ات اجلراحي��ة يف م�شايف غزة
تنق�س��م �إىل ق�سم�ين ،الأول طارئ��ة وعاجلة وهذا
الن��وع يجرى فورا من �أج��ل �إنقاذ حياة املر�ضى،
والأخرى عمليات غ�ير طارئة ،وهذا تتم جدولته
وفق قوائم االنتظار ،بحيث جترى يوميا ع�شرات
العمليات بناء على حجوزات م�سبقة.
وق��ال الق��درة" :قبل وخ�لال فرتة الع��دوان ،مت
ت�أجي��ل �أك�ثر م��ن � 12ألف عملي��ة جراحي��ة ،لكن
بعد انته��اء العدوان �أعادت ال��وزارة جدولة تلك
العمليات و�أجريت.
و�ش��دد عل��ى �أن وزارة ال�صح��ة بغ��زة تعمل بكل
طاقته��ا ،رغ��م قل��ة الإمكاني��ات ،مطالب��ا املر�ضى
مبراعاة تلك الظروف.
وب�ين قل��ة �إمكاني��ات وزارة ال�صح��ة يف القطاع،
و�ضن��ك احل��ال االقت�ص��ادي ،يع��اين املواطن��ون
وينتظرون حلوال ال تلوح لها بوادر يف الأفق.

بعد ا�ستغالل بع�ض الرجال لزوجاتهم

ال�������ق�������رو��������ض يف غ�����������زة ت������خ������ ّل������ف "ن�������������س������اء ح��������ائ��������رات"
نورهان المدهون
�شه��دت احلي��اة املعا�ص��رة نوع��اً جدي��د ًا من
الت�شاركية الأ�سرية تتمثل يف ت�أ�سي�س م�شاريع
للم��ر�أة مل�ساع��دة زوجه��ا يف تكالي��ف احلي��اة
املرهق��ة ،و�سهل��ت ذل��ك م�ؤ�س�س��ات الإقرا�ض
التي انت�شرت يف ال�سن��وات الأخرية م�ستهدفة
متك�ين الن�ساء ،ولكن ،حت��ول الأمر �أحيانا من
معول بن��اء �إىل معول هدم ت�سب��ب يف ا�ستغالل
الزوجة وا�ضطهادها وحتويلها �إىل �ضحية من
قبل بع�ض الأزواج.
"احل��ال" التق��ت بع���ض الن�س��اء ملعرف��ة
حكاياتهن وطرق ا�ستغاللهن.

احتيال عاطفي

الع�شريني��ة (ريه��ام حممد) من �س��كان منطقة
بئ��ر النعج��ة �شم��ال قط��اع غ��زة تع��اين م��ن
تبع��ات ما �سمته تعر�ضه��ا لالحتيال العاطفي،
حي��ث �أقنعها زوجها العاط��ل عن العمل بدافع
احل��ب وامل�شاعر واحلي��اة امل�شرتكة باللجوء
�إىل �إح��دى م�ؤ�س�س��ات الإقرا�ض لت�أخ��ذ قر�ضاً
با�سمها.
تقول ريهام" :ل�ضيق احلال ا�ضطررت للعمل
يف حياك��ة ال�صوف يف ف�صل ال�شتاء والتطريز
امل��دين يف ف�صل ال�صي��ف ،وبنا ًء عل��ى �إحلاح
م��ن زوج��ي ورغبت��ه يف تطوي��ر م�شروع��ي
ليكون م�صنع��ا نعمل �سوياً من �أجل جناحه،
توجهت مل�ؤ�س�سة الإقرا�ض واقرت�ضت مبلغاً
من املال ،وللأ�سف ،اكت�شفت �أنها كانت حيلة
م��ن زوج��ي ،حيث ت�ص��رف ب�أم��وال القر�ض
ل�س��داد ديون��ه املرتاكم��ة وتبذي��ر م��ا تبقي
ب�أمور بعيدة كل البعد عن التعاون واحلياة
امل�شرتكة".

قرو���ض حم��ددة واالنتفاع بخدم��ات التوفري،
على �أن ميلكن م�شاريع �صغرية �إنتاجية قائمة
�أو يرغنب بت�أ�سي�س م�شاريع �صغرية.
وعن الإجراءات الت��ي تقوم بها اجلمعية ملنح
تلك القرو���ض� ،أ�شارت ال��دايل �إىل �أن اجلمعية
ت��زور امل��ر�أة الراغب��ة بالقر���ض وحت�ص��ل
منه��ا عل��ى معلوم��ات ذات عالق��ة بامل�شروع،
وفكرت��ه ،و�أهداف��ه ،واحتياجات��ه ،لتعرف ما
�إذا كان هن��اك م�شاري��ع م�شابه��ة ومناف�سة يف
املنطقة� ،إ�ضافة �إىل البحث عن �إمكانيات املر�أة
وعائلتها ،والت�أكد م��ن قدرتها وتفرغها لإدارة
امل�ش��روع ،ومن ثم نقوم تدر�س املردود املادي
املتوق��ع للم�ش��روع ال��ذي يح�سن م��ن و�ضعها
االقت�صادي وميكنها من ت�سديد القر�ض.

و�أ�ضاف��ت�" :أخفي��ت �أم��ر القر���ض ع��ن �أهلي
خوف��اً م��ن ت�أنيبه��م ولومهم و�أ�صبح��ت مكلفة
�أمام امل�ؤ�س�س��ة ب�سداد ق�سط القر�ض ال�شهري،
م��ا زاد الع��بء وااللتزام��ات وزاد م��ن الوقت
املخ�ص���ص للعمل ف��ى احلياك��ة والتطريز من
�أجل الت�سديد والعي�ش بكرامة".

طمع يف �أهل الزوجة

�أم��ا الثالثيني��ة �أم حمم��د م��ن �س��كان منطق��ة
بي��ت حان��ون ،فقد �س��ردت لنا ق�ص��ة ا�ستغالل
زوجه��ا قائل��ة" :كان زواج��ي تقليدي��اً وكان
الق��رار الأول والأخري بيد �أهل��ي ،و�أنا بدوري
مل �أعرت���ض ،خا�صة �أن زوجي �صديق للعائلة
و�أهل��ي التم�سوا فيه اخلري رغم و�ضعه املادي
ال�سيئ".
وت�ضيف" :بعد فرتة من زواجنا ،اكت�شفت انه
ا�ستغاليل ويطم��ع مبا متلك �أ�سرت��ي ،وم�ؤخر ًا
طلب من��ى االقرتا�ض م��ن �إح��دى امل�ؤ�س�سات
لإن�ش��اء م�شروع تربي��ة دواج��ن ومل �أتردد يف
ذلك �أم ًال �أن ي�صلح اهلل حاله".
وت�ش�ير �أم حمم��د �إىل �أنه��ا ت�شع��ر بالن��دم
واحل�س��رة لت�صديقه��ا زوجه��ا ،خا�ص��ة �أنه��ا
�أ�صبحت معتمدة على �أهلها يف ت�سديد القر�ض،
حيث �إن زوجها �أنفق الأموال حيث ال تدري.

زواج �آخر

�أري��ج يا�سني ثالثيني��ة من �س��كان منطقة بيت
الهيا ،وه��ي لي�ست �أف�ضل حا ًال م��ن �سابقاتها،
فل��م تكن تعلم �أنها تقرت�ض مبلغاً من املال لكي
ي�أتي زوجها ب�أخرى حتل مكانها ،فقد قررت �أن
ت�ساعد زوجه��ا يف حتقيق حلمه ب�شراء �سيارة
لتبث ل��ه �أن الزواج م�ؤ�س�س��ة اجتماعية قائمة

ا�ستغالل الثغرات

على امل�شاركة واحلب ولي�ست م�ؤ�س�سة مادية،
و�سرعان م��ا اكت�شفت �أمر زوجه��ا الذي تزوج
ب�أخرى م�ستغ ًال م�شاعرها.
تقول �أريج" :كنت �أح�سد نف�سي على زوجي
اخلل��وق املحب��وب م��ن النا���س ،ولك��ن هذه
الفرح��ة مل ت��دم طوي ًال ،فبعد ث�لاث �سنوات
م��ن ال��زواج و�إجن��اب طفل�ين� ،أقنعن��ى
زوج��ي باالقرتا�ض م��ن �إح��دى امل�ؤ�س�سات
ل�ش��راء �سي��ارة لت�شغيله��ا �إىل جان��ب راتبه
احلكومي".
وتتابع" :ترددت قلي ًال ،ولكنه �أقنعني ب�أ�سلوبه
امل��راوغ ب�أننا �شخ�ص واح��د و�ستكون حياتنا
املادية �أف�ضل ،وب�أن القر�ض الذي ح�صل عليه
ب�ضم��ان راتبه غري كاف و�أن��ه بحاجة لآخر"،
م�ش�يرة �إىل �أن زوجه��ا ا�شرتى �سي��ارة ولكنه
�سرعان ما باعها ليتزوج ب�أخرى.

م�ؤ�س�سات الإقرا�ض

م��ن جانبها� ،أك��دت ر�سيلة زق��وت مديرة فرع
غ��زة يف م�ؤ�س�س��ة فات��ن لتموي��ل امل�شاري��ع
ال�صغ�يرة �أن امل�ؤ�س�س��ة تق��دم خدم��ات مالية
متنوع��ة لأ�صح��اب امل�شاري��ع ال�صغ�يرة،
ومتناهي��ة ال�صغ��ر ،وال��رواد النا�شط�ين
اقت�صادياً من ذوي الدخل املحدود ،خ�صو�صاً
الن�س��اء ،للم�ساهم��ة يف متكني الأ�س��رة وتنمية
املجتمع الفل�سطيني ،م�ش�يرة �إىل �أن امل�ؤ�س�سة
متنح قرو�ضا ت�صل �إىل .$25000
وفى ذات ال�سي��اق� ،أو�ضح��ت �صابرين الدايل
م�ساع��دة برنام��ج الإقرا���ض يف اجلمعي��ة
الفل�سطيني��ة ل�صاحب��ات الأعم��ال (�أ�صال��ة)
�أن برام��ج القرو���ض والتدري��ب الت��ي تقدمها
اجلمعي��ة ت�سته��دف الن�س��اء يف امل��دن والقرى
واملخيم��ات اللوات��ي لديه��ن الرغب��ة يف �أخ��ذ

من ناحيتها� ،أ�شارت �سوزان �شعث الأخ�صائية
االجتماعي��ة والنف�سي��ة �إىل �أن املر�أة ت�ساهم يف
تعمي��ق مفه��وم ا�ستغالله��ا من قبل ال��زوج �أو
الأه��ل ،وذلك لنق���ص الوعي احلقوق��ي لديها،
مطالب��ة امل�ؤ�س�س��ات الن�سوي��ة بتفعي��ل دور
الإعالم لتوعية املر�أة الفل�سطينية بحقوقها.
و�أكدت �شعث �أهمي��ة التعاون بني الزوجني يف
�أجواء �إيجابية مبنية عل��ى التحاور والتفاهم
وامل�شاركة ،بعي��د ًا عن الت�سل��ط واال�ستغالل،
منوهة �إىل وجود ثغرات لدى بع�ض امل�ؤ�س�سات
الت��ي متن��ح القرو���ض للم�شاري��ع ال�صغ�يرة
كتخ�صي�ص القر�ض للم��ر�أة دون الرجل ،التي
متكن الزوج من التحايل على قوانني امل�ؤ�س�سة
وا�ستغالل زوجته.
وف��ى ختام حديثه��ا� ،أعربت �شعث ع��ن �أ�سفها
حلاالت اال�ستغالل وتعنيف املر�أة يف جمتمعنا
الفل�سطيني ،داعية الن�ساء للمطالبة بحقوقهن
والتوجه �إىل امل�ؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية.
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امل��ن��خ��ف�����ض��ات اجل���وي���ة ت��ك�����ش��ف ع���ن دم�����ار ه���ائ���ل ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف غ��زة
دعاء عبد القادر
م��ع كل منخف���ض ج��وي جدي��دُ ،يك�ش��ف ال�ستار
�أك�ثر ع��ن جرائ��م االحت�لال الإ�سرائيل��ي الت��ي
خلفتها احلرب العدواني��ة على غزة مطلع متوز
املا�ضي ،فحياة الآالف من املواطنني حتولت �إىل
جحي��م جراء هدم بيوته��م وت�شردهم �إىل مدار�س
االونروا ،وباتت املنخف�ضات اجلوية ملحً ا ير�ش
على جروحهم.
املواطن��ة �أم مع��اذ ( 33عامً��ا) ا�ست�شه��د ابنه��ا
الر�ضيع يف حرب  2008ومل ي�سلم بيتها يف حرب
 ،2014فق��د ق�صف املنزل املك��ون من �أربع �شقق
�سكني��ة وكان ي���ؤوي بداخله  35ف��ردا �أ�صبحوا
من غري م�أوى يف هذا ال�شتاء القار�س.
تق��ول �أم مع��اذ :مل ن�شرت �أي مالب���س بعد ق�صف
منزلن��ا ومل نتل��ق �أي م�ساع��دات ك��ي تقين��ا من
املنخف�ض��ات اجلوية ،وقد ا�ضطررنا يف منخف�ض
م�� ّر �إىل ا�ستئجار منزل �صغ�ير مل جند فيه �سوى
القلي��ل من الفرا���ش الذي مل يكن كافي��ا .ون�شعر
بال�برد القار���س ،وها نح��ن ننتظر م��ن يوفر لنا
و�سائل التدفئة حل�ين حل م�شكلتنا وبناء منزلنا
الذي �أ�صبح رمادا.
االحت�لال هدم من��زل املواط��ن مو�س��ى ر�ضوان
الذي كان ي�ؤوي ع�شرة �أفراد ،و�أُعطي "كرافان"

ليعي���ش في��ه عو�ض��ا عن بيت��ه .يق��ول ر�ضوان:
الكراف��ان ال يق��ي م��ن ب��رد ال�شت��اء فه��و �أ�شب��ه
بثالج��ات البطاط��ا ،لأن��ه ب��ارد ج��دا ،ناهيك عن
�صوت��ه ال��ذي ي�ص��در من �ش��دة الري��اح وهطول
املطر .حياتنا حتولت �إىل �آالم ومعاناة.
ومل ي�ستط��ع ر�ض��وان �إخ��راج �ش��يء م��ن بيت��ه
م��ن �أغطي��ة ومالب���س حلماي��ة عائلته م��ن الربد
القار�س ،مع�بر ًا عن �أ�سفه لع��دم مباالة اجلهات
املعني��ة وامل�س�ؤولني لأ�صح��اب البيوت املهدمة،
مطالب��ا بح��ل م�شكله �أ�صح��اب البي��وت املهدمة
بعيدا عن املناكفات ال�سيا�سية الداخلية.
وتع��اين بلديات القطاع من م�صاعب كبرية جراء
كل منخف���ض ج��وي .فقد �أك��د �أ�سام��ة �أبو نقرية
رئي�س جلنة الطوارئ يف بلدية رفح �أن م�ؤ�س�سته
�شكل��ت غرف��ة عملي��ات جمه��زة ب��كل الإمكانيات
ملواج��ه �أي��ة ك��وارث مب��ا فيه��ا املنخف�ض��ات
اجلوي��ة ،ت�ضم جمي��ع امل�ؤ�س�س��ات ذات العالقة
كم�صلحة مياه ال�ساح��ل والدفاع املدين ،ووزارة
الأ�شغ��ال ،وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة ووكالة
غ��وث وت�شغي��ل الالجئ�ين "الأون��روا" وبع�ض
امل�ؤ�س�س��ات والهيئات الإغاثي��ة لتكثيف اجلهود
وح�صر املنخف�ض اجلوي.

وق��ال �أبو نق�يرة �إن بلدية رف��ح جهزت م�صارف
الأمط��ار و�أزالت �أي عوال��ق فيها ل�ضمان و�صول
مي��اه الأمط��ار �إىل مراك��ز التجمي��ع ،كم��ا جهزت
البلدية �سواتر رملية يف املناطق التي حتدث فيها
جتمع��ات للمياه لوجوده��ا يف مناطق منخف�ضة،
حتى ال تت�شكل ال�سيول وتغرق املنازل وال�سكان

كم��ا ح�ص��ل الع��ام املا�ض��ي ،ومت جتهي��ز جميع
الآلي��ات وال�سي��ارات والكبا�ش��ات للو�ص��ول �إىل
الأماكن املدمرة التي تت�شكل فيها �سيول.
و�أو�ض��ح �أبو نقرية �أن الإمكانيات والآليات التي
متتلكه��ا البلدي��ات �ضعيفة ج��دا نتيجة احل�صار
املفرو���ض على قط��اع غزة من��ذ ثم��اين �سنوات،

كما تع��اين البلدية من ازمات مالي��ة ،مو�ضحا �أن
حكوم��ة الوفاق الوطن��ي مل تقم بدوره��ا الفعال
ب�إع��ادة ترمي��م املناطق وال�ش��وارع التي دمرتها
قوات االحتالل.
و�أ�ش��ار �أبو نق�يره �إىل �أن اخل�سائ��ر التي تكبدتها
بلدية رف��ح للبنية التحتية و�صل��ت �إىل  3ماليني
دوالر ،و�أن البلديات بحاجة ما�سة لتوفري الدعم
لها كي متار�س عملها على �أكمل وجه.
و�أو�ضح��ت �سهري زق��وت الناطق با�س��م اللجنة
الدولي��ة لل�صلب الأحمر بقطاع غ��زة �أن اخلطط
الت��ي قام بها ال�صليب هي �ضخ مياه بركة ال�شيخ
ر�ضوان وتنظي��ف الربكة م��ن ال�شوائب العالقة
بداخله��ا ،ما ي�سهل نزول املي��اه للخزان اجلويف،
مو�ضحة �أنه مت تركيب �أنابيب �ضخ للمياه بطول
كيل��و مرت لت�ساه��م يف �ضخ املي��اه حتى ال حتدث
في�ضانات.
و�أ�ش��ارت زقوت �إىل �أن ال�صلي��ب الأحمر قيم بعد
احل��رب الأ�ضرار كامل��ة يف جميع املناطق وقدم
م�ساع��دات طارئ��ة جلمي��ع املواطن�ين املهدم��ة
بيوته��م بالتع��اون م��ع جمعي��ة اله�لال االحم��ر
الفل�سطيني.
وقالت زق��وت �إن م�صلحة مي��اه بلديات ال�ساحل
هي اجل�سم احلا�ضن لكافة البلديات املنت�شرة يف
قطاع غزة ،لذلك يكون التعامل معها مبا�شرة.

"البيوت اخل�شبية" يف غزة ..طوق جناة ملن فقد منزله
�صباح حمادة
�إىل احل��دود ال�شمالي��ة ال�شرقي��ة لقط��اع غ��زة ،حيث
الأرا�ضي الزراعية املمتدة على مدى الب�صر ،يفرت�ش
غالبية ال�سكان الأر���ض ،وتظللهم اخليام امل�صنوعة
م��ن القما���ش وامل�صنوع��ة م��ن البو���ص ف��ى ظروف
معي�شي��ة �صعبة دون توف��ر �أدنى مقوم��ات احلياة،
ف�لا كهرباء وال مياه لديهم ،وذل��ك بعدما قامت �آليات
االحت�لال الإ�سرائيل��ى بتجريف �أرا�ضيه��م الزراعية
وبيوته��م احلجري��ة خ�لال الع��دوان الأخ�ير عل��ى
قطاع غ��زة ،تاركة ال�سكان دون م���أوى ،فكانت فكرة
�إن�شاء بيوت من اخل�شب جندة من ال�سماء تقيهم برد
ال�شتاء �إىل حني البدء الفعلى ب�إعادة الإعمار.
"احل��ال" زارت املنطق��ة احلدودي��ة والتق��ت
مواطنني وا�ستمعت �إىل معاناتهم.
عرب �سليمان احلمادين عن �سعادته بفكرة البيوت
اخل�شبي��ة حل�ين اع��ادة بناء م��ا دم��ره االحتالل
خ�لال الع��دوان الأخري على قطاع غ��زة ،فهي من
وجهة نظره �أف�ضل من البقاء يف مراكز الإيواء.
و�أو�ض��ح احلمادي��ن �أنهم خالل الع��دوان الأخري
عل��ى قطاع غ��زة خ�س��روا بيوته��م ه��و و�إخوته،
م��ا ا�ضطرهم لبن��اء �أربعة بي��وت خ�شبية للعائلة
م�ساح��ة كل بي��ت  4*4بتكلف��ة  $700لتقيهم برد
ال�شتاء القار�س.
وا�ستنك��ر ع��دم اهتم��ام احلكوم��ة بظروفه��م
احلياتية فهم يفتقدون خلطوط الكهرباء ول�شبكة
املي��اه ،وجتربه��م احلاج��ة املا�س��ة للمي��اه عل��ى
امل�شي قرابة كيلومرتين يومياً لتعبئة املياه ،فهي
�أ�سا�س احلياة.
وبن�برة ممزوج��ة باحل�س��رة ،ق��ال�" :أوالدن��ا
ي�ضطرون للم�شي يومي��اً قرابة  5 –4كيلومرتات
للو�ص��ول �إىل مدار�سه��م ،ون�شع��ر بالقل��ق عليه��م
م��ن ال��كالب ال�ضالة ،فقد تعر�ض��وا لعدة حوادث
قب��ل وبعد العدوان ،ونتمن��ى �أن حت�صل منطقتنا
"منطق��ة �أب��و �صفي��ة" عل��ى االهتم��ام وتق��دمي
اخلدم��ات ال�صحية والتعليمي��ة للمنطقة كغريها
من مناطق القطاع".

بيوت م�ؤقتة

وب��دت عالم��ات الراحة وا�ضح��ة على وج��ه �أبو
�أحم��د �أب��و قعي���س با�ستق��راره وعائلت��ه يف بيت��ه
"اخل�شب��ي" ،بعد �شهرين ق�ضاهما يف التنقل بني
مدار�س الإيواء واخليمة التي �أقامها على �أنقا�ض
�أر�ضه املدمرة �شمال �شرق قطاع غزة.
ً
يقول �أبو قعي�س �إن��ه ا�ضطر للجوء م�ؤقتا �إىل بيت
خ�شب��ي يقيه برد ال�شتاء القار���س� ،إىل حني �إعادة
�إعم��ار منزله ال��ذي دم��ره االحت�لال الإ�سرائيلي
خالل العدوان الأخري على القطاع.
وي�ضيف �أنهم قبلوا بفكرة البيوت اخل�شبية لأنهم
مل يج��دوا �أي اهتمام بهم من قبل امل�س�ؤولني ،ومل
ي���أت �إليه��م �أح��د ليتفقدهم من��ذ انته��اء العدوان.
ويف�ض��ل �أب��و �أحم��د ه��ذه البي��وت اخل�شبية على
البيوت احلديدية اجلاه��زة (الكرفانات) التي مت
وزعتها جهات ر�سمية ،قائ ً
�لا" :نريد �أن نبقى هنا
يف بي��وت اخل�شب قرب مزارعن��ا و�أرا�ضينا ،فهذا
�أف�ضل لنا".
وطال��ب اجله��ات الر�سمي��ة واملعني��ة بزيارته��م
لتفق��د حاله��م وظروفه��م ،قائ ً
�لا" :نح��ن مل نتلق
�أي تعوي���ض ع��ن الأ�ض��رار الت��ي تعر�ضن��ا له��ا
ب�سب��ب احل��رب ،فمزارعن��ا مت جتريفه��ا وبيوتنا
املتوا�ضع��ة دم��رت ومع��دات الزراع��ة الثقيل��ة
�سويت بالأر�ض".
ومل يختل��ف الو�ضع لدى احلج �سلمي ال�سواركة،
فق��د جل���أ لبناء بيت خ�شب��ي ي�ؤوي��ه و�أ�سرته بدل
بيت��ه الذي دمره االحتالل خ�لال العدوان الأخري
على قطاع غزة.
وق��ال ال�سواركة" :قمنا ببناء بي��ت خ�شبي حلني
توف��ر م��واد البناء ،وه��و بالن�سبة لن��ا �أف�ضل من
الكرفان��ات التي وزعت عل��ى املواطنني من ناحية
ال�برودة وال��دفء" ،م�شري ًا �إىل �أنه��م مل ي�شعروا
بالراح��ة داخل مراكز الإي��واء لالزدحام ال�سكاين،
ولأنه��م بطبيعته��م ب��دو يعي�ش��ون يف املناط��ق
الوا�سع��ة بالقرب من �أرا�ضيه��م الزراعية وتربية

البيت اخل�شبي من الداخل.

الدواجن واملوا�ش��ي ،م�ؤكد ًا �أن �سكنهم يف البيوت
اخل�شبي��ة ال ي�سق��ط حقه��م يف �إع��ادة الإعم��ار
والبناء.

بداية الفكرة

حت��دث �صاحب فك��رة البي��وت اخل�شبية النجار
يو�س��ف �أب��و �شريت��ح عن فكرت��ه قائ ً
�لا" :جاءت
فك��رة البيت اخل�شب��ي بعد الع��دوان الأول على
قط��اع غ��زة ع��ام 2009 -2008م عندم��ا دم��ر
االحت�لال من��زيل ،فبني��ت غرف��ة خ�شبي��ة لفت��ت
انتباه م��ن حويل م��ن اجل�يران و�أ�صدقائي ومن
دمرت منازلهم ،فطلبوا من��ي بناء بيوت خ�شبية
له��م ،ووج��دوا فيه��ا بدي ً
�لا م�ؤقت��اً حت��ى �إعم��ار
بيوته��م .و�أو�ضح �أبو �شريتح �أن البيت اخل�شبي

يت��م �إن�شا�ؤه م��ن �أخ�شاب ال�صنادي��ق التي تنقل
عليه��ا الب�ضائع ،واخل�ش��ب امل�ستخدم يف البناء،
وعادة ما تكون ه��ذه الأنواع متوفرة و�أ�سعارها
زهيدة مقارنة مع �أ�سعار الإ�سمنت ومواد البناء
الت��ي تدخل �إىل غزة ب�شكل مق�نن جد ًا ،م�شري ًا �إىل
�أن��ه يتم تغلي��ف البي��وت اخل�شبية م��ن اخلارج
بقطع من اجللد حتى متنع ت�سرب املياه والهواء
يف ف�ص��ل ال�شت��اء .وتعت�بر ه��ذه البي��وت باردة
�صيفاً ودافئة �شتاء.
وع��ن تكلف��ة بن��اء البي��ت اخل�شب��ي ،ق��ال �أب��و
�شريت��ح" :البي��ت اخل�شب��ي املكون م��ن غرفتني
يكل��ف ح��وايل �أل��ف دوالر ،وه��ي تكلف��ة زهيدة
مقارن��ة ب�أ�سعار مواد البن��اء التي يحتاجها بناء
نف�س الغرف املهدمة خالل العدوان" .ويتقا�ضى

�أبو �شريت��ح مقابل �إن�شائه البي��ت الواحد قرابة
 150دوالر ًا.
ويو�ض��ح �أب��و �شريتح �أن ه��ذه املن��ازل الب�سيطة
تع��د �أف�ض��ل م��ن "الكرفان��ات احلديدي��ة" الت��ي
�أثبت��ت ع��دم جناعته��ا ،وغرقت بفع��ل الأمطار يف
املناطق املدمرة �شرق خان يون�س .كما �أن املنازل
اخل�شبي��ة ال ت�شكل خطر ًا عل��ى �أ�صحابها يف ف�صل
ال�شت��اء ،عل��ى عك�س البي��وت احلديدي��ة التي قد
يقع بها "ما�س كهربائ��ي" بفعل مياه الأمطار ،لأن
اخل�شب مادة عازلة.
و�أ�ش��ار �إىل �أن فكرة املن��ازل اخل�شبية القت �إقباالً
جي��د ًا يف املنطق��ة احلدودي��ة �شم��ال �ش��رق قطاع
غزة ،حي��ث �أن� أش� ثمانية بي��وت يف مدة ال تتجاوز
ب�ضعة �أ�سابيع.
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للمرة الثانية ..فل�سطني تت�سيد العامل مب�سابقة ريا�ضية دولية
ال���ط���ف���ل���ة اجل�����ع��ب��ري ه����زم����ت  3000ط����ال����ب وان����ت���������ص����رت ع���ل���ى ذات���ه���ا
نور األقطش
تفوق��ت الطفل��ة دانيا اجلع�بري من اخللي��ل على ذاته��ا ومئات
الطلبة من  20دولة حول العامل ،حا�صدة املركز الأول يف م�سابقة
ح�ساب الذكاء العقلي التي �أقيمت يف �سنغافورة ،و�شارك فيها من
فل�سطني � 6أطفال –اثنان من اخلليل و�أربعة من جنني -ح�صلوا
جمتمعني على  3مراكز �ضمن املراتب الع�شرة الأوىل.
وبرنام��ج ح�س��اب الذكاء العقل��ي �صمم يف ماليزي��ا وو�صل لغزة
قب��ل � 8سن��وات ،ومنها انتق��ل لل�ضفة حتى بات يدر���س اليوم يف
 33مرك��ز ًا تعليمياً ب�شطري الوط��ن ،ويعمل بطريقة حديثة على
تطوي��ر ق��درات تخي��ل الأرقام يف ال�ش��ق الأمين من دم��اغ الطفل
وحتليلها وجتميعها بال�شق الأي�سر ،ما ي�ساهم يف تن�شيط �شطري
الدماغ وزيادة فعاليته ،م�ستهدفاً الفئة العمرية ( 12-5عاماً).
و�أو�ض��ح املدي��ر االقليم��ي لربنام��ج ح�س��اب ال��ذكاء العقل��ي يف
فل�سط�ين ماج��د عب��د الب��اري ل��ـ "احل��ال" �أن املناه��ج اخلا�صة
بالربنام��ج �صمم��ت لتدعي��م مب��د�أ االكت�ش��اف عن��د الأطف��ال
باال�ستح�ض��ار الذهن��ي للأعداد والتعامل م��ع امل�سائل احل�سابية
بتحويلها لرموز و�صور يتعامل معها الدماغ ب�سرعة وطالقة بعد
ربطه��ا بتطبيقات عملي��ة يف املواقف احلياتية ،م��ع الرتكيز على
تنمية جمموعة مهارات عقلية؛ مثل الرتكيز والذاكرة واملالحظة
والتخيل.
و�أ�ضاف �أن اختيار العمر املكرب للطفل مرده النمو ال�سريع لدماغ
الطف��ل يف تلك املرحلة العمرية وقدرته على التعلم ،ما ميكنه من
تنمي��ة املهارات العقلية ،كما ي�ش�ترط يف امللتحقني �إجادة قراءة
وكتابة الأعداد من  0ولغاية  9باللغة الإجنليزية.

ثقة عالية و�إجناز م�ستحق

الطفل��ة داني��ا اجلع�بري ( 14عاماً) �أك��دت بكل الثق��ة �أنها كانت
تتوق��ع حتقيق هذا الإجناز ،و�أ�ضافت بعد �أن �أبدت �أمنياتها ب�أن

ت�صب��ح طبيبة" ،يف امل�سابقة املا�ضي��ة �سنة  ،2012ح�صلت على
املرك��ز الثاين وهذا العام وا�صلت التدريب مبثابرة �أكرب ومتكنت
من حتدي ذاتي والطالب امل�شاركني وح�صلت على املركز الأول،
وحللت  240م�س�ألة يف وقت قيا�سي قدرة  8دقائق".
�صاح��ب املركز الث��اين �أحمد ن�شوي��ة "� 8أعوام" م��ن اخلليل قال
بلهجة خجولة" :ح�صلت على املركز الثاين بح ّل  218م�س�ألة يف 8
دقائق ،كنت مب�سوط لإين جبت الثاين على العامل".
اجلعربي التحقت بالربنامج قبل � 3سنوات ،والطفل ن�شوية جاء
بعده��ا بع��ام ون�صف الع��ام ،وعن هذا يقول مدي��ر مركز مهارات
احلي��اة عمار الزعرتي �إن داني��ا �أنهت جميع م�ستويات الربنامج
الع�شرة ،كا�شفاً ع��ن �أنها �ست�صبح قريباً �أ�صغر مدربة يف برنامج
ح�ساب الذكاء العقلي بفل�سطني.
ي�ش��ار �إىل �أن��ه من��ذ بداية م�شارك��ة �أطفال فل�سط�ين يف امل�سابقة
الدولي��ة ،متكن��وا م��ن ح�صد �أرق��ام قيا�سي��ة ممي��زة ،ففي عام
 2010كان املرك��زان ( 4و )10م��ن ن�صي��ب طالبن��ا ،وبعده��ا
بعام�ين ح�صلت الطالبة �أريج املدهون على املركز الأول ودانيا
اجلعربي على املرتبة الثانية� ،إ�ضافة للمراكز ( 4و 5و ،)6ويف
هذا العام بقيت فل�سطني يف �صدارة امل�سابقة بالطالبة اجلعربي
واملرتب��ة الثاني��ة لن�شوية واملرتبة التا�سع��ة مليار ه�صي�ص من
جنني.

ت�أثري �إيجابي ملمو�س على التح�صيل الدرا�سي

م��ن جانب��ه ،ي�ؤك��د م�س���ؤول املراك��ز الثقافي��ة يف وزارة الرتبية
والتعلي��م جهاد نزال �أن ع��دة درا�سات �أثبت��ت �أن ح�ساب الذكاء
والربام��ج امل�شابه��ة وعدده��ا يف فل�سط�ين ثالث��ة ،ت�ترك �آث��ار ًا
�إيجابية على التح�صيل العلمي للطالب امللتحقني بها.
ويف ذات ال�سي��اق ،يق��ول وكيل برنامج ح�ساب ال��ذكاء العقلي يف

فل�سطني ماجد عبد الباري "كان لنا الكثري من ا�ستطالعات الر�أي
لأولي��اء �أمور طلبة م�شاركني ومل�سن��ا ردود ًا �إيجابية وحت�سن يف
امل�ست��وى العلم��ي للأطفال امللتحق�ين بالربنام��ج� ،إ�ضافة لردود
فع��ل �إيجابية من املعلمني واملدار�س تلم���س يف م�ستويات الذكاء
عند امللتحقني بالربنامج مقارنة ب�أقرانه".
التط��ور يف حت�س��ن الطلب��ة امللتحقني يف الربام��ج ال يقت�صر على
تطور يف حت�صيلهم بامل��واد العلمية و�إمنا يتخطاها لقيا�س تطور
يف تعل��م امل�سابق��ات الأدبي��ة �أي�ض��اً ،الأمر الذي يقا���س من خالل
عالمات طالب الربنامج يف املدار�س ومالحظات املدر�سني بح�سب
مدي��ر مركز مهارات احلياة يف اخللي��ل عمار الزعرتي وهو وكيل
الربنامج يف املحافظة.
ويف هذا ال�سياق ،متنى نزال يف مقابلته مع "احلال" �أن تنت�شر
مثل هذه الربامج ب�ش��كل �أكرب يف حمافظات فل�سطني ملا لها من
�آث��ار �إيجابي��ة على التح�صي��ل املدر�سي للطلب��ة ،م�شدد ًا على
�أنه��ا تن��ال الرتخي�ص وفق �ش��روط حمددة من ال��وزارة قبل
الب��دء بتدري�سه��ا ،مو�ضحاً �أن الربام��ج املرخ�صة يف فل�سطني
ه��ي "برنامج ح�س��اب ال��ذكاء العقلي ،وبرنام��ج اخلوارزمي
ال�صغ�ير و "UCMASحمذر ًا من برام��ج م�شابهة مل جتز
من وزارته.

املطلوب دعم "غري مادي" للمبدعني

�أه��ايل الأطف��ال �أ�صح��اب الإجن��از �أب��دوا كل الفخ��ر مب��ا حقق��ه
�أبنا�ؤه��م ،م�ؤكدين على وجود االهتمام بهم من اجلهات الر�سمية
والأهلية.
ويف ه��ذا الإطار ،يقول املهند�س ح�سن��ي والد الفائزة اجلعربي:
"نح��ن فخ��ورون كثريا بدانيا لأنها مثل��ت فل�سطني يف امل�سابقة
الدولي��ة وح�صل��ت عل��ى املرك��ز الأول بج��دارة ،وبالفع��ل ه��ي

�أطفال فل�سطني يح�صدون الذهب يف م�سابقة دولية.

متميزة يف درو�سها ومعدلها يف املدر�سة ."%97.5
ودع��ا امل�ؤ�س�سات الأهلية والر�سمي��ة لالهتمام مبثل هذه املهارات
والعق��ول بدعمه��م لي���س مادياً �إمنا م��ن خالل رعايته��م ،لأن هذه
املواه��ب تثب��ت �أن �أطفال فل�سطني قادرون عل��ى مناف�سة �أقرانهم
من الدول الأخرى والتفوق عليهم.
بدوره��ا ،تقول نفني ن�شوية وال��دة الطفل �أحمد� ،إن ابنها موهوب
ومتف��وق يف املدر�س��ة ،واالجن��از الذي حقق��ه يدلل عل��ى قدرات
�أطف��ال فل�سطني وموهبته��م ،مطالبة اجله��ات الر�سمية باالهتمام
بهم والعمل على تطويرهم.
يذك��ر �أن احل�ص��ار املفرو�ض على غ��زة حرم  450طالب��اً ملتحقاً
بالربنام��ج يف  13مركز ًا تعليمياً بغزة م��ن امل�شاركة هذا العام يف
امل�سابق��ة الدولية بعد منعهم م��ن ال�سفر عرب معرب رفح �أو دخول
ال�ضفة عرب معرب بيت حانون "�إيرز".

ح�صد اجلائزة الأوىل عرب ّي ًا

"طاق ط����اق طاقية" ..ب��رن��ام��ج ي��ح��ق��ق ف��ك��رة م���ا ي��ط��ل��ب��ه الأط����ف����ال امل�����ش��اه��دون
محمود عيسى
"ط��اق ط��اق طاقي��ة" كلمات �أغني��ة ردده��ا كل عربي عا�ش
امل��رح يف ربوع الطفول��ة ،وها هي اليوم تع��ود عنوانا لأف�ضل
برنام��ج اطفال يف الع��امل العربي ،م��ن فكرة و�إع��داد ال�شاعر
الفل�سطين��ي و�ض��اح زقط��ان ال��ذي عمل ملدة طويل��ة يف جمال
برام��ج االطفال ،ومنه��ا �ش��ارع �سم�سم ،وبرنام��ج طاق طاق
طاقية الذي يعر�ض على قناة الفل�سطينية.
ف��از برنام��ج طاق ط��اق طاقية م��ن �إع��داد و�إ�ش��راف زقطان
و�إخ��راج ع��وين ا�شتي��وي وتق��دمي نادي��ة قراق��رة ،وكادر من
االطف��ال بجائ��زة �أف�ضل برنام��ج �أطفال يف الع��امل العربي يف
مونديال القاهرة لالذاعة والتلفزيون لعام .2014
"احل��ال" التق��ت عددا م��ن القائمني عل��ى الربنامج ووقفت
عل��ى ا�س��رار جناح��ات ه��ذا الربنام��ج .يف وق��ت تع��اين في��ه
برام��ج كثرية من ع��دم القدرة عل��ى النفاذ ب�سب��ب ا�شكاليات
اعالمية ومهنية كثرية.
خمرج الربنامج ع��وين ا�شتيوي او�ض��ح �أن معيار االمكانيات
مقاب��ل الفك��رة ه��و الأ�سا���س ال��ذي مت اختيار الربنام��ج بناء
عليه ،حيث متت مقارن��ة �إمكانيات قناة الفل�سطينية مع فكرة
برنامج طاق طاق طاقية وتنفيذه ،نظرا لكون �إمكانيات القناة
قليل��ة مقارن��ة بالقنوات العربية الأخرى" ،م�ش�ير ًا �إىل �أن قلة
االمكاني��ات لي�س��ت بال�ضرورة ذريع��ة لإعاقة انت��اج ابداعي
ومميز.
وعن فكرة وهوية الربنامج ودورها يف النجاح ،قال ا�شتيوي:
"فك��رة الربنامج مغايرة لأ�سل��وب برامج االطفال الأخرى،
م�ضمون �سيا�سي
وكذلك كون الربنامج بعيد ًا كل البعد عن �أي
ٍ
كباق��ي الربامج التفلزيوني��ة الفل�سطينية الأخرى" وهذا على
قول ا�شتيوي خروج عن امل�ألوف الذي ي�ضجر منه امل�شاهدون
اىل منطقة خفيفة وممتعة للنا�س العاديني.
مقدم��ة الربنامج نادية قراق��رة ر�أت �أن اختالف الربنامج عن

باق��ي برامج االطف��ال كان �سبب��اً يف اختياره ك�أف�ض��ل برنامج
اطف��ال يف العامل العربي ،وتق��ول :االختالف ي�أتي يف م�ضمون
الربنام��ج ،حي��ث يعتم��د الربنامج عل��ى كتيب حق��وق الطفل
�أثن��اء �إع��داد حلقات الربنامج ،ويف كل حلق��ة يتم تقدمي �شرح
معني لالطفال عن حقوقهم.
و�أ�ش��ارت �إىل �أن الربنام��ج يعام��ل االطف��ال جميع��ا على �أنهم
موهوبون ،والهدف من الربنامج هو التعليم ب�شكل مرن ومرح
بعيد ًا عن اجلمود واملل��ل ،وكذلك العمل على معرفة ما يريده
الطف��ل واملوازنة ب�ين ما يحتاج��ه الطفل م��ن معلومات وبني
القدر الالزم للطفل.
ومل�ست "احلال" ان االختالف الإ�ضايف يف طاق طاق طاقية هو
طاق��م العمل ،حيث ي�ضم عدد ًا من االطفال ي�شاركون يف �إعداد
وتنفي��ذ الربنامج ،فهناك طفل من �ضمن طاقم الت�صوير و�آخر
يعم��ل م�ساع��دا للمخ��رج ،وطفل��ة ت�ستقبل مكامل��ات الربنامج
وتقوم بتحويلها للمخرج.
وع��ن ه��ذا الطاقم ال�صغري م��ن املهنيني ،يق��ول ا�شتيوي" :يف
بداية جتربتي يف العم��ل مع االطفال يف الربنامج ،كنت �أتوقع
�أنهم بحاج��ة لأ�شه ٍر ال�ستيعاب العمل وفه��م طبيعته �إال �أنني
تفاج���أت م��ن �سرعة تعلمه��م وا�ستيعابهم العم��ل ب�سرعة ومل
يتطلب مني هذا �إال عدة �أيام".
وتق��ول الطفلة بت��ول �أبو كر���ش تعمل �ضمن فري��ق الربنامج
عل��ى تلقي ات�صاالت اجلمه��ور وحتويلها للمخ��رج� ،إنها جتد
املتع��ة يف العم��ل مع طاق��م الربنامج وجو العم��ل رائع وجيد
�إال �أنها ت�شع��ر �أحيانا ب�ضغط العمل حني تتلقى كماً كبري ًا من
االت�صاالت.
الربام��ج التلفزيونية التى يكون للأطف��ال ح�ضور فيها تعترب
م��ن �أ�صعب الربام��ج ل�صعوب��ة التعامل مع االطف��ال ،فت�ؤكد
املقدم��ة قراق��رة �أن العمل م��ع االطفال لي�س بال�سه��ل �إطالقا،

م�شهد من الربنامج.

فالطفل يعترب موهوبا مبجرد كونه طفال ويكمن التحدي لديها
يف �إيجاد املنطقة التي يبدع فيها الطفل وا�ستغالل هذه املوهبة
وعر�ضها على ال�شا�شة ،بحيث ال يكون الربنامج عام ًال يف هدم
مواهب الأطفال.
وال يختلف حديث بتول هنا عن اي �صحايف مهني يت�ضجر من
�ضغ��ط العمل وكلماتها لـ "احل��ال" يف و�صف التعب ت�شري اىل
�صدق كالمها.
وم��ن حي��ث التكل��ف يف التعامل م��ع الأطفال لك��ون العمل مع
الأطفال يحتاج اىل الكثري من ال�صرب واملرونة� ،أ�شارت قراقرة
�إىل �أن التكل��ف غ�ير موجود نهائ ّياً يف الربنام��ج يف التعامل مع
الأطف��ال ،و�أو�ضح��ت �أن حمبتها للأطفال كان��ت ال�سبب وراء
اختياره��ا كمقدمة للربنام��ج ،وان حبها لهم ميكنها من تطوير

نف�سه��ا وتطوير الربنامج ،و�أ�شارت اي�ض��ا �إىل �أنها تتعامل مع
الطف��ل ك�شخ���ص مثلها ك��ي متكن الطف��ل من اخ��راج مواهبه
وقدرات��ه وهن��ا تك��ون ق��د �أجن��زت خطته��ا ال�سري��ة يف �إبراز
مهارات االطفال.
االخت�لاف الآخ��ر الذي ه��و �أ�سا���س الربنامج �أن��ه يقوم على
قاع��دة مفاده��ا ان الطف��ل ه��و اجلمه��ور ،و�صاح��ب امل�شكلة
و�صاح��ب احل��ل والق��رار ،لذلك �ضي��وف الربنامج ه��م دائما
م��ن الأطفال ،ه��ذا ما قال��ه القائم��ون على الربنام��ج م�ؤمنني
�أن م��ن �أح�لام واحتياج��ات و�أف��كار ال�صغار بالإم��كان تقدمي
برنام��ج حمك��م يق��دم املعلوم��ات والق�ضايا ب�سياق��ات عفوية
و�سهل��ة وم�سلية تو�صل الر�سالة الإعالمي��ة بعيدا عن التكلف
والنمطية.
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الق�ضية منظورة �أمام املحاكم
ح������ق������وق������ي������ون :ح�����ظ�����ر ن�����ق�����اب�����ة امل�������وظ�������ف���ي���ن ..ق������������رار �����س����ي����ا�����س����ي ب�����غ�����ط�����اء ق�����ان�����وين
هيثم ال�شريف
تنتظ��ر نقاب��ة العاملني يف الوظيفة العمومية ق��رار حمكمة العدل العليا
اخلا���ص بقبول �أو رف���ض الطعن الد�ستوري املق��دم بتاريخ  30كانون
الأول  2014واملتعل��ق بق��رار احلكوم��ة يف 11ت�شري��ن الث��اين 2014
ال��ذي ج��اء فيه ان النقاب��ة ج�سم غري قانوين وال وج��ود لها من الناحية
القانوني��ة ،وذل��ك بع��د  4ايام من بي��ان الرئا�س��ة الذي جاء في��ه ان ما
ت�سمى نقاب��ة العاملني يف الوظيفة العمومية مل تن�ش�أ ب�أي م�سوغ قانوين
عل��ى الإط�لاق ،وال وجود لها م��ن الناحية القانونية ،حي��ث اكد البيان
وجوب االلتزام مبا ورد يف املذكرة الرئا�سية حتت طائلة امل�س�ؤولية.
رئي���س نقاب��ة العاملني يف الوظيف��ة العمومية املحظ��ورة ب�سام زكارنه
ق��ال �إن النقابة تفاج���أت بقرار احلظر خا�صة �أنه��ا وقعت مع احلكومة
اتفاقي��ة قب��ل يوم�ين م��ن �ص��دور الق��رار و�أ�ض��اف" عقب ذل��ك اغلقت
ال�شرط��ة مق��ر النقاب��ة بال�شم��ع الأحم��ر ،وحج��زت وزارة العمل على
الأموال دون ت�سليمنا �أي قرار ق�ضائي بذلك ،كما حولت احلكومة نائب
رئي���س النقابة لديوان املوظفني الع��ام ،وخ�صمت من رواتب املوظفني
عل��ى خلفي��ة الإ�ض��راب ،ونظ��را لق��رار احلظ��ر وحل�ين �ص��دور قرار
الق�ضاء ،ف�إن  40الف موظف حمرومون من مظلة �أو ج�سم قانوين يدافع
عنه��م� .أما فر�ضية احتم��ال ت�شكيل ج�سم بديل فهي غري قائمة وال ميكن
التعاط��ي معها �أو متريرها ،لأن املوظفني ي�سع��ون دائما لت�شكيل ج�سم
م�ستق��ل يداف��ع عن حقوقه��م ،ال ان يكون هناك ج�سم وهم��ي كتلك التي
ت�شكل من قبل احلكومات".
الهيئ��ة امل�ستقل��ة حلقوق الإن�س��ان (دي��وان املظامل) قالت عل��ى ل�سان
املحامي غاندي ربع��ي �إنها تبنت ق�ضية النقابة ،فتقدمت لدى للمحكمة
العلي��ا بطعن د�ستوري لق��رار احلظر ب�صفتها حمكم��ة د�ستورية ،لأنها
ت��رى �أن احلكومة �أخط�أت باعتبار النقابة ج�سما غري قانوين .و�أ�ضاف:
"من يقرر قانونية �أو عدم قانونية اجل�سم النقابي هو الق�ضاء ،وكان
املفرو�ض من احلكومة ان تتوجه للق�ضاء".
وتابع��ت الهيئ��ة" :القان��ون الأ�سا�سي الفل�سطيني حت��دث عن احلق يف
ت�شكيل النقابة ،والنقابة التي �أن�شئت عام  2003قامت بكل الإجراءات
القانوني��ة للرتخي���ص� ،إذ خاطب��ت وزارة العمل الت��ي اعتمدت الهيئة
الت�أ�سي�سي��ة والنظ��ام الداخل��ي وا�شرفت على االنتخاب��ات مرتني ،كما
وقع��ت النقاب��ة اتفاقي��ات مع احلكوم��ة ،ف�أخ��ذت بذلك مرك��زا قانونيا

�أحمد �سحويل.

ب�سام زكارنة.

اعتباري��ا ذا �شخ�صي��ة م�ستقل��ة ،ل��ذا خاطبن��ا جهاز ال�شرط��ة وطلبنا
التع��رف عل��ى ا�سب��اب ق��رار اغالق مق��ر النقاب��ة ،وم�بررات احتجاز
رئي���س النقابة ونائبه ،لكن للأ�سف مل نتلق ردا .وعندما ال ميكن تربير
االحتجاز ،ف�إن التو�صيف لذلك ي�سمى االحتجاز التع�سفي".
مدير عام م�ؤ�س�سة احلق �شعوان جبارين وافقه الر�أي وا�ضاف" :قرار
حظ��ر النقابة خمال��ف وخارج عن نطاق املمار�س��ة القانونية وينتق�ص
م��ن احلق��وق واحلري��ات ويتعار�ض م��ع التزامات فل�سط�ين مبوجب
العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق املدني��ة وال�سيا�سية ال��ذي وقعته،
وال��ذي يكفل حق ت�شكي��ل النقابات وعملها ،و�إن كان��ت هناك خمالفات
ل��دى النقابة كان بالإمكان ا�ستكماله��ا دون ان يتم االعتداء على احلق
الأ�سا�س��ي يف ممار�سة احلق واحلري��ات ،وبالتايل ،هناك تغوّل لل�سلطة
التنفيذية واعتداء على حرية العمل النقابي".
م��ن جهت��ه ،ق��ال االم�ين الع��ام الحت��اد املعلم�ين الفل�سطيني�ين �أحمد
�سحويل �إنه "رغم �أن عمل النقابة التي ا�س�ست يف ظروف ا�ستثنائية قد
واكب��ه نوع من اخللل ،ومن �أنه ال ا�صول قانونية لها� ،إال �أنها اكت�سبت
�شرعيته��ا وقانونيته��ا عل��ى ار���ض الواقع ،ل��ذا يجب البح��ث بحكمة
وروية عن خمرج يحفظ ماء وجه اجلميع ودون �أن يت�ضرر �أحد".
وح��ول �س�ؤالن��ا �إن كان ق��رار احلكومة قد ي�ساه��م يف توفري البديل عن
النقابة ق��ال االمني العام الحتاد املعلمني الفل�سطينيني" :عمليا البديل

غاندي ربعي.

موجود على الأر�ض من خالل املوظفني الذين ينتمون لأ�صول وظيفية
مهني��ة ،حيث هن��اك نقابة املهند�سني ونقابة الأطب��اء واحتاد املعلمني
واملحا�سبني وغريهم ،وكلهم موظفون عموميون يف الدولة".
الوكي��ل امل�ساع��د لل�ش�ؤون القانوني��ة واملهني��ة يف وزارة العدل حممد
عب��داهلل اعت�بر ان ع��دم وج��ود قانون ينظ��م العم��ل النقاب��ي ي�ضعف
�شرعي��ة النقاب��ة ،ويعر�ضه��ا لأي ق��رار و�إن اعتم��دت �آلي��ات ولوائ��ح
تنفيذي��ة تطبقها ،و�أ�ضاف" :النقابة ت�شكل��ت يف فرتة االنق�سام وقامت
بخدم��ة املوظفني ،لكنها ا�ستمرت ب�إج��راءات ك�سر العظم مع احلكومة
ع�بر الإ�ضراب��ات وتعطيل العم��ل يف الدوائر الر�سمي��ة وتخفي�ض عدد
ال�ساع��ات ،الأم��ر الذي اعت�بره امل�ست��وى ال�سيا�سي ي�ض��ر بامل�صلحة
العامة ،بالتايل ف�إن اتخاذ القرار بعدم قانونية النقابة فيه �شق �سيا�سي
و�شق قانوين".
وح��ول �إن كان��ت الوزارة اعطت ال��ر�أي القانوين ح��ول �شرعية النقابة
قب��ل �ص��دور القرار قال عبد اهلل" :مل يطلب منا اعط��اء الر�أي القانوين،
حي��ث تلقينا اخلرب ك�أي وزارة وم�ؤ�س�سة ،مع ذلك فوزير العدل ع�ضو
باحلكومة وهو بال�ض��رورة ملتزم بقراراتها ،خا�صة �أن �شرعنة العمل
النقابي تتم من خالل العمل حتت مظلة القانون ،ومبا �أن الق�ضية لدى
املحكم��ة ،ف�إن �أي قرار تتخذه �سيكون ملزما �س��واء لل�سلطة التنفيذية
او للنقابة انطالقا من ان �سيادة القانون هي الأ�سا�س والفي�صل".

�شعوان جبارين.

ال�س���ؤال ذاته حولن��اه ملدير عام عالق��ات العم��ل يف وزارة العمل بالل
ذوابة الذي قال" :مل يكن لنا دور يف قرار �إغالق النقابة فهذا القرار من
امل�ستوى ال�سيا�سي �إىل جانب امل�ستوى الأدري الأول (جمل�س الوزراء)
علما �أننا يف اللجنة الوزارية امل�شكلة لبحث مو�ضوع النقابات ،قلنا ان
ع��دم وج��ود قانون للنقاب��ات ال يعني قمع احلريات وامل���س بالأج�سام
النقابي��ة ،وان النقاب��ة م�شكلة با�شراف وزارة العم��ل ،وال ا�شكالية يف
�شرعي��ة وجودها ،ولكننا يف ذات الوقت ل�سنا مع جتاوز القانون فنحن
مع ت�صويب الأو�ض��اع القانونية والإدرية لأي ج�سم نقابي ،لذلك جاء
تعاملن��ا م��ع القرار ردا عل��ى املخالفات الإداري��ة القانونية التي قامت
النقابة بها والتي ينبغي ت�صويبها ،علما �أننا ومن باب التزامنا بالقرار،
قمن��ا بتجميد تواقيع املفو�ضني على ح�س��اب النقابة لدى البنك ،حلني
انتهاء الإ�شكالية وت�صويب او�ضاعهم الإدارية والقانونية".
واعترب ذوابة �أن جوهر الإ�شكالية لدى النقابة كان يف خمالفتها لقانون
الإ�ضراب وقواع��ده ،ما عر�ضها للم�ساءلة .وقال�" :ساب ًقا مل يكن هناك
ح�س��م وقرار من امل�ستوى ال�سيا�سي �أو امل�ست��وى الإداري يف ال�سلطة،
حيث كانت لدينا ا�شكالية مع نقابات القطاع العام التي ترف�ض االلتزام
بهذا القانون ،ولكن الآن هناك قرار حا�سم بذلك".
يبق��ى ان ن�شري �إىل ان املحكمة قررت يف جل�س��ة  5كانون الثاين اجلاري
ت�أجيل النظر يف الدعوى حتى  19كانون الثاين اجلاري.

�أطفال يف خالف مع القانون� ..ضحايا يحولهم الت�أهيل �إىل فاعلني
�إ�سراء �أبو عي�شة ٭
�سجل��ت م�ؤ�س�س��ة دار االم��ل للمالحظ��ة والرعاي��ة
االجتماعي��ة يف بيتونيا ق�ص���ص جناح مهمة الطفال
كان��وا يف ق�ضاي��ا خالف م��ع القان��ون ،فبعد دجمهم
يف بيئة �سليم��ة وبرامج توعوي��ة وتعليمية مكثفة،
والتعام��ل معه��م والنظ��ر له��م باعتباره��م �ضحايا
لواق��ع اجتماع��ي واقت�ص��ادي ،ولي�س��وا جمرمني،
ا�ستط��اع اطف��ال كث�يرون ان يخرج��وا م��ن م���أزق
ع�صف بحياتهم املا�ضية وم�ستقبلهم.
(���س.م) طف��ل يبلغ من العم��ر  16عام��ا ،وهو احد
�ضحاي��ا املجتم��ع .يتح��دث ع��ن م�شكلت��ه ويق��ول:
«جئ��ت اىل دار الأمل وكانت حالتي النف�سية �صعبة
ج��دا ،فقد �سجن��ت بتهم��ة امل�شاركة بالقت��ل ،وكان
ينظ��ر �إيل عل��ى �أين جم��رم ،وعندم��ا نقل��ت اىل دار
الأم��ل ،تغري كل �ش��يء ،اندجمت بربام��ج تدريبية
وتعليمي��ة ،مل يتعامل��وا معي عل��ى �أين جمرم ،ومن
خ�لال املراقبة والتوجيه الإر�ش��ادي ،ا�ستطعت �أن
�أتغري.
وي�ضي��ف (���س.م)« :الواق��ع االقت�ص��ادي القا�س��ي،
والت�شتت الأ�سري دفعاين نحو هذا االجتاه ،والت�سرب
من املدر�سة ،فالطفل بحاجة الن يكون يف بيئة هادئة،
وعائلة تتفهم التغريات التي حتدث لنا».

�أبو حمدي� :ضحايا ولي�سوا جمرمني

وق��ال املر�ش��د االجتماع��ي مل�ؤ�س�س��ة دار الأم��ل،
عب��د ال��رازق �أب��و حم��دي ،ان امل�ؤ�س�س��ة ت�ستقب��ل

االطف��ال االحداث الذي��ن ت�تراوح �أعمارهم ما بني
� 18-13سن��ة ،ملخالف��ات قانوني��ة يقع فيه��ا الطفل
منه��ا (ال�سرق��ة ،واالي��ذاء ،والقت��ل ،واملخ��درات،
واالغت�صاب� ..إلخ) ،وال�سبب اال�سا�سي هو ت�سرب
االطفال م��ن املدار�س الذي ي�ؤدي بهم االنحراف او
البطالة او الت�سول.
وتاب��ع �أبو حم��دي« :اننا نتعامل م��ع االطفال على
�أنه��م �ضحايا وابناء لن��ا ،و�أول ما ي�أتي الطفل نقوم
بتقيي��م حالته ونقوم بر�سم خطة ح�سب �شخ�صيته،
ونركز على الناحية النف�سية واالر�شادية والدينية
والرتبوي��ة له��ذه اخلط��ة ،وم��ن خالل ع��دة برامج
نطبقها ي�ستطيع �أن يخرج الطفل ب�شكل جيد.

ق�ص�ص �صعبة ولكن احلل موجود

والتق��ت احل��ال الطف��ل (ح.ب) ،وعم��ره  14عاما،
الذي ا�ستطاع بعد نقله اىل دار االمل ان يغري الكثري
م��ن حيات��ه ،فخ�لاف وال��ده ووالدت��ه وعي�ش��ه مع
زوج��ة �أبيه ،دفعت به اىل الن��وم بال�شوارع وقيامه
بال�سرقة ،و�إيذاء الآخرين.
والطف��ل (ج.م) ،وعم��ره  16عاما ،بع��د ت�سربه من
املدر�س��ة وت�أث��ره برف��اق ال�س��وء ،مت القب�ض عليه
وه��و ي�ش��رب اخلم��ر ،وعن��د نقل��ه اىل دار االمل مل
يت�أقل��م يف البداي��ة ،لك��ن م��ع اجلل�س��ات االر�شادية
ا�صبح و�ضع��ه اف�ضل ،وقبل خروجه من دار االمل
مت ايج��اد عمل له يف �أح��د امل�صانع وهو االن يعي�ش

حياة طبيعية ،وكون �أ�سرة واطفاال.

�إنقاذ طفل قاتل من ال�سجن

وع��ن م�ستوي��ات النج��اح يف اخ��راج االطف��ال م��ن
حالتهم قال املر�شد اب��و حمدي :خالل عملي خم�سة
ع�شر عام��ا يف دار االمل ،كانت هناك تغريات رائعة
يف حي��اة الأطف��ال وق�ص���ص جناح كب�يرة ،واذكر
الطفل (ن.ت) الذي جاء حمطما نف�سيا بتهمة القتل،
قمن��ا باحت�ضان��ه ملدة خم���س �سنوات ،ومل��ا ا�صبح
عم��ره � 18سن��ة كان يج��ب ان ننقل��ه اىل ال�سج��ن،
لكن قمنا برفع كت��اب اىل ال�شرطة ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعي��ة ،بان هذا الطفل يج��ب ان يكمل عالجه
عل��ى اخلطة املعدة له ،ومت��ت املوافقة على بقائه،
وبعد انتهاء حكمه قمن��ا بت�أمني عمل له ،وهو حاليا
يعمل ومتزوج ،ويعتربنا جزءا من عائلته.
وا�ض��اف ابو حمدي :النظ��رة ال�سائدة يف املجتمع،
ان الطف��ل الفق�ير ه��و ال��ذي ي�أت��ي اىل دار االم��ل
لالح��داث ،لك��ن ه��ذا لي���س �شرط��ا فنح��ن ن�ستقبل
اطف��اال من كافة فئات املجتم��ع ،ونحن يف امل�ؤ�س�سة
نق��وم بتخفي��ف االزمة ،ع��ن الطفل الق��ادم الينا من
مرك��ز ال�شرطة ،ون�شعره بانه يف مكان �آمن ،ونفهمه
انن��ا �سن�ساع��ده ،ومهم��ا ك�برت تهمت��ه فه��و لي���س
الوحي��د الذي اخط�أ ،ولكن يج��ب ان يتعلم من هذه
التجرب��ة ،ونق��وم بتوفري كل م��ا يريد الطف��ل ،لكي
ي�شع��ر ب�أم��ان ،وي�ساع��دين يف التع��رف عل��ى ق�صته
وي�ستجيب للع�لاج ،فاالطفال الذين ي�أتون الينا هم

من �أعمال الأطفال يف الدار.

�ضحايا.
وتاب��ع ابو حمدي قائ�لا� :إن �أهم �أه��داف دار الأمل
او باقي مراكز الت�أهيل هي تعديل �سلوك احلدث من
خالل برامج التدخل الرتبوية والتثقيفية والنف�سية
والعم��ل اجلماع��ي والتطوع��ي ،والت�أهي��ل النف�سي
واالجتماع��ي واملهني ،والعمل عل��ى ت�سهيل �إعادة
اندم��اج احل��دث داخ��ل املجتم��ع من خ�لال اجراء
بع���ض التعدي�لات اخلا�ص��ة بالأ�س��رة واملدر�س��ة
والأ�صدق��اء واملحيط الذي ي�ؤث��ر مبا�شرة باحلدث
و�سلوكه.

وي�ؤك��د ابو حم��دي ان الت�أهيل لالح��داث يكون عرب
ت�أهيله��م تعليميا او مهنيا ،وذل��ك لأن االح�صائيات
تدل��ل عل��ى �أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن الأح��داث
القادم�ين ه��م مت�سرب��ون م��ن املدر�س��ة و�أمي��ون.
وبالت��ايل كل اجلهد ين�صب من �أجل حماولة ت�شجيع
احلدث للع��ودة اىل مقاع��د الدرا�س��ة� .أو االلتحاق
ب�أح��د مراكز التدريب املهني داخ��ل امل�ؤ�س�سة �أو يف
م�ؤ�س�سات �أخرى �أو داخل ور�ش قريبة.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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فادي �شطارة ٭
تتناف�س اجلامعات يف العادة وتبحث عن تفوق �أكادميي
يرتق��ي بها ملركز متق��دم بني اجلامع��ات الأخرى ،ولكن
جامع��ة بريزيت مل تكتف بتفوقه��ا الأكادميي ،ف�أ�ضافت
�إلي��ه متي��زا بيئي��ا باحتالله��ا املرك��ز الأول يف ال��دورة
ال�ساد�س��ة جلائزة ال�سعودية ل�ل�إدارة البيئية ،لت�صبح
بذلك الأوىل عربيا من ناحية احلفاظ على البيئة.
و ُتق��دَم ه��ذه اجلائزة م��ن املنظمة العربي��ة للتنمية
الإداري��ة ،وه��ي �أح��د ف��روع منظم��ات اجلامع��ة
العربي��ة ،وتق��ام امل�سابق��ة كل عام�ين وتق��دم عدة
جوائز ب�أكرث من جمال ،منها املجال البيئي وت�شرف
عليه��ا اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة وه��و اجلان��ب
الت��ي تفوق��ت ب��ه بريزيت بع��د مناف�س��ة �صعبة مع
ع��دة جامع��ات وم�ؤ�س�س��ات حكومي��ة وخا�ص��ة
و�أهلية ،علما ب���أن جلنة التحكيم مكونة من عدد من
املخت�صني والأ�ساتذة من عدة دول عربية خمتلفة.

املهند�س الذي �أعد التقرير

بد�أت حكاية التناف�س عندما �أر�سلت وزارة الرتبية
والتعلي��م كتاب��ا جلمي��ع اجلامع��ات يت�ضم��ن فتح
جمال اال�شرتاك بامل�سابق��ة ،وطلبت من اجلامعات
التي ترغب بخو�ض غمار املناف�سة �إعداد تقرير عن
التطبيقات البيئية امل�ستخدمة بامل�ؤ�س�سة و�إر�ساله
للجن��ة امل�سابقة ،وو�صل��ت لإدارة جامعة بريزيت
ن�سخة من الكتاب فحولته للدكتور ب�شارة �أبو غنام
رئي���س املكت��ب الهند�س��ي ال��ذي �أوكل مهم��ة كتابة
التقرير و�إعداده للمهند�س منري �سعد.

ا�ستخدام الطاقة النظيفة

وق��ال املهند���س �سع��د �إن التقرير الذي �أع��ده احتوى
عل��ى ع��دة تطبيقات تتبعه��ا اجلامع��ة �ساعدتها على
التفوق والتميز عن باقي امل�ؤ�س�سات و�ساهمت بفوزها
باللق��ب� ،أهمه��ا مراع��اة ا�ستخ��دام الطاق��ة النظيف��ة

و�إعادة تكري��ر املياه العادمة وا�ستخدامها بالزراعة،
بالإ�ضافة ال�ستغالل الطاقة ال�شم�سية ،وتدوير الورق
وتوف�ير احلدائ��ق العامة ،التي كان��ت �آخرها حديقة
�سم�ير عوي�ضة ،علم��ا ب�أن ري املزروع��ات باحلدائق
يك��ون م��ن حمط��ة التنقي��ة الت��ي متتلكه��ا اجلامعة.
كم��ا ت�ستخدم اجلامع��ة تقنية العزل احل��راري التي
توف��ر  %40تقريبا من قيمة فات��ورة التدفئة ،وك�شف
املهند���س �سع��د ل��ـ "احل��ال" ع��ن �أن اجلامع��ة بد�أت
حديث��ا با�ستخدام الغاز بدال م��ن ال�سوالر لتوفر بذلك
ما قيمته  %30تقريبا من تكلفة تدفئة املباين.

�إ�ضاءة مقننة

كم��ا احت��وى التقرير �أي�ض��ا على خط��ة اجلامعة
باحلفاظ على ا�ستهالك الطاقة الكهربائية وتقليله
لأدن��ى ح��د ممك��ن ،وذل��ك م��ن خ�لال ا�ستخ��دام
امل�ؤقتات للأ�ض��واء اخلارجية ،خا�صة يف امل�ساء،
�أما داخل الأبنية فتحر�ص الإدارة على �إطفاء �أي
مبنى �أو غرفة غري م�ستخدمة ،علما ب�أن الإ�ضاءة
ت�ستهلك  %45من تكلفة فاتورة الكهرباء.
وكان ل��ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة ح�ص��ة يف
التقري��ر �أي�ض��ا ،وقال �سع��د �إن اجلامع��ة توفر كل
الط��رق املتاح��ة يف �سبي��ل راحته��م ومتكينه��م من
الو�ص��ول جلمي��ع مراف��ق اجلامع��ة وا�ستخدامها.
و�أخ�يرا ت�ضم��ن التقري��ر مواق��ف ال�سي��ارات التي
توفرها اجلامعة للطالب واملعلمني ،بحيث حتتوي
اجلامعة على  600موقف ،وهي الآن ب�صدد �إن�شاء
موق��ف جدي��د يت�سع ل��ـ� 400سيارة �سيك��ون خارج
ح��رم اجلامع��ة لتقلي��ل االزدح��ام ،وبني �سع��د �أنه
ختم التقري��ر بعدة تو�صيات على �أمل �أن ي�ؤخذ بها
لالرتقاء بامل�ست��وى البيئي ولتعمم جتربة بريزيت
الرائ��دة يف امل�ستوى البيئي عل��ى جميع اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات بالوطن العربي.

ب�شارة �أبو غنام.

منري �سعد.

عادل الزاغة.

املباين اخل�ضراء

على فح�ص م�ستوى الإ�شعاع ال�صادر عن الأبراج
املتواج��دة داخل احل��رم اجلامعي ،كم��ا تفح�ص
�أي�ضا م�ستوى ال�ضجيج يف الأماكن املزدحمة مثل
الكافترييات وغريها ،ما يوفر بيئة �صحية �سليمة
جلميع املتواجدين يف اجلامعة.
و�شك��ر �أب��و غن��ام كل من �ساه��م يف ه��ذا الإجناز،
ووف��ر جه��ده يف �سبي��ل احل�صول عل��ى اجلائزة،
وخ���ص بالذك��ر املهند���س من�ير �سع��د ،و�إدارة
اجلامع��ة وكل الدوائر الت��ي تبنت فكرة الأن�شطة
اخل�ضراء واحلفاظ على بيئة �سليمة ونظيفة.

وي�شرف على هذه العملية عازم ع�ساف.
وو�صف الزاغة دخول امل�سابقة باملغامرة ،بحيث
مل ي�ضم��ن �أحدهم الف��وز باجلازة ،ولكن اجلامعة
اهتم��ت بتقدمي التقرير مب�ستوى عاملي يليق با�سم
اجلامع��ة وميكنها م��ن املناف�سة ب�ش��دة ،و�أكد �أن
التكام��ل البيئ��ي واالهتمام بجمي��ع اجلوانب هو
الذي مكن اجلامعة من الرتبع على املركز الأول.
وك�ش��ف الزاغة ع��ن �أن الإدارة �س��وف ت�ستغل قيمة
اجلائ��زة والبالغ��ة �أربع�ين �أل��ف دوالر �أمريك��ي،
ال�ستكم��ال م�ش��روع �إنت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة م��ن
الطاقة ال�شم�سية ،هذا امل�شروع الذي بد�أت اجلامعة
بتنفي��ذه ف��وق معه��د �سمي��ح دروزة لل�صناع��ات
الدوائي��ة ،بحي��ث �سيت��م االعتم��اد عل��ى الطاق��ة
ال�شم�سية لتغطية احتياجات امل�صنع ،و�سوف ينتقل
العمل بهذا امل�ش��روع لي�شمل جميع �أروقة اجلامعة،
وبّني الزاغة لـ "احلال" �أن هناك م�شروعا ما زال قيد
الدرا�س��ة والبحث يق�ضي بتولي��د الطاقة الكهربائية
من الأ�شعة ال�شم�سية وبيعها ل�شركة الكهرباء.

و�أك��د �سع��د �أن اجلامع��ة ومن��ذ ت�أ�سي�سه��ا راعت
الأ�س���س البيئي��ة وركزت على املب��اين اخل�ضراء،
وحاولت قدر الإمكان االهتم��ام بالبيئة واحلفاظ
عليه��ا ،وركز عل��ى دور املكت��ب الهند�سي بتزويد
اجلامع��ة ب�أف�ض��ل التطبيق��ات الت��ي تعم��ل عل��ى
توفري الطاقة وا�ستخدام الطاقة البديلة ،و�أو�ضح
�أن التطبي��ق الفعلي واحلقيقي لهذه الأمور هو ما
�ساعد اجلامعة على الفوز.

�أبو غنام :ا�ستحققنا املركز الأول

وق��ال الدكت��ور ب�ش��ارة �أب��و غن��ام مدي��ر املكت��ب
الهند�سي �إن جامع��ة بريزيت ا�ستحقت احل�صول
عل��ى املرك��ز الأول يف امل�سابق��ة بفع��ل �إجنازاتها
وممار�ساتها يف جمال احلفاظ على البيئة ،وتهيئة
بيئة عمل منا�سبة للط�لاب واملوظفني ،ت�ساعدهم
عل��ى �أداء واجباتهم عل��ى �أكمل وج��ه ،وذلك من
خالل توف�ير احلدائ��ق و�أماكن اجللو���س العامة
وجتميع مياه الأمطار و�إعادة ا�ستخدامها.
وك�ش��ف الدكتور �أبو غنام ع��ن �أن اجلامعة تعمل

الزاغة� :سن�ستغل اجلائزة ال�ستكمال
م�شروع �إنتاج الطاقة ال�شم�سية

م��ن جهت��ه ،ق��ال نائ��ب الرئي���س لل�ش���ؤون املالية
والإداري��ة الدكت��ور ع��ادل الزاغ��ة �إن اجلامع��ة
�أع��دت تخطيطا م�سبقا يراعي البيئ��ة ،مبن ّيا على
موا�صف��ات ومقايي���س عاملي��ة ،ابتداء م��ن �إن�شاء
حمط��ة تكرير املياه العادم��ة �إىل حفر الآبار جلمع
الأمطار ،واالهتمام ب��ذوي االحتياجات اخلا�صة
وتوفري برام��ج لتمكينهم م��ن الكتاب��ة والقراءة،

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

حركة ن�شطة القتنائه رغم ك�ساد االقت�صاد

�����ش����راء ال������ذه������ب ..اال����س���ـ���ـ���ـ���ـ���ت���ث���م���ار الآم��������ن يف غ���زة
�سمر الدرميلي
بعي��دا ع��ن كل النظري��ات االقت�صادي��ة ،وح�سابات ال�س��وق التي
تت�أث��ر ب�أ�سع��ار النف��ط والعم�لات ،تلج���أ اخلم�سيني��ة �أم ح��ازم
مو�س��ى �إىل ا�ستثم��ار "فط��ري" ،ال عالقة له ب��كل التحليالت؛ �إنها
ت�ش�تري الذهب .وتخت�صر "نظريتها" وهي يف حمل للذهب ب�سوق
القي�ساري��ة و�سط مدينة غزة بالق��ول" :الذهب يف خزانتي ما راح
يبي�ض وال راح يولد ..ب�س بي�ضل ذهب".
وت�ؤك��د �أم ح��ازم �أن��ه رغم االرتف��اع الطفيف يف �سع��ر الذهب� ،إال
�أنها ككث�ير غريها �أح�ضرت ما ادخرته من �أم��وال ل�شراء الذهب،
"فط��ول م��ا امل�صاري موج��ودة بن�ضل ن�سحب ون�ص��رف منها،
وكمان العم�لات ال�صعبة غري م�ضمونة .فج���أة بت�صري يف ال�سما،
وفج�أة بت�صري يف الأر�ض".
ويوافقها الر�أي ال�شاب رامي ( 23عاماً) الذي جاء ب�صحبة والده
ووالدته ل�شراء عدد من �أون�صات الذهب لبيعها عند ارتفاع قيمة
�سعر الذهب واال�ستفادة من فروق الأ�سعار.
يق��ول وال��ده" :للع��ام الراب��ع عل��ى التوايل ،نق��وم ب�ش��راء وبيع
�أون�صات من الذهب ،ويف كل مرة نح�صل على املبلغ الذي دفعناه
وفوقه مربح جيد .مل نخ�سر قط .و�إن مل نربح ،ف�إننا نح�صل على
نف���س املبلغ ال��ذي دفعناه" .وي�ضيف" :ح��ال البلد واقف وفر�ص
ت�شغي��ل املال �ضعيفة جد ًا ،و�أنا ما بقدر �أغامر ب�شقى العمر يف ظل
تهدي��د م�ستمر لعدوان ا�سرائيلي جدي��د على قطاع غزة ،وبالآخر
�سنة �سنتني وبدنا جنوز هالولد ونرتاح".

ويعت�بر الذهب من املعادن غري املنتجة و�أح��د الأ�صول التي حتمي
املدخ��رات و ُتعترب م�لاذ ًا �آمناً يف �أوقات عدم اليق�ين وحافظاً للرثوة
�ض��د �ضع��ف العم�لات الورقي��ة يف �أوق��ات اال�ضطراب��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادي��ة الت��ي تغ��ذي عوام��ل ع��دم اليق�ين وترف��ع م�ست��وى
ال�ضبابي��ة وا�ضطراب��ات �أ�س��واق ال�ص��رف ،وهو ما دف��ع الكثري من
التجار و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال �إىل �سحب ودائعهم و�شراء الذهب.

الدوالر "هامل"

اخلب�ير االقت�ص��ادي ،ماه��ر الطب��اع اعت�بر �أن �سع��ر الذه��ب يف
فل�سطني من��ذ بداية العام احلايل  2015منخف���ض مقارن ًة ب�أعوام
�سابقة حيث �إن �سعر �أون�صة الذهب منذ عامني كانت � ،$1950أما
اليوم فهي  ،$1185منوهاً �إىل �أنه مر�شح لالنخفا�ض خالل الفرتة
القادمة حتى ت�صل �سعر الأون�صة �إىل .$1000
و�أ�ش��ار �إىل �أن �سعر الذهب احلايل يعت�بر مرتفعاً يف ظل الأو�ضاع
االقت�صادية ال�صعبة جد ًا التي تعاين منها فل�سطني.
وتابع الطباع" :يلج�أ النا�س ل�شراء الذهب عندما يكون هناك عدم
ا�ستقرار عاملي و�أو�ضاع اقت�صادية م�ضطربة ،وا�ضطراب ب�سوق
البور�ص��ات والأ�سه��م العاملي��ة" ،م�ضيفاً �أنه يلح��ظ حركة �شراء
ن�شط��ة للذه��ب يف �أ�سواق قطاع غ��زة رغم "�أنن��ا يف مو�سم ال�شتاء
ومل نعت��د على الطلب عليه بهذا ال�شكل �إال يف ف�صل ال�صيف لكرثة
االحتفاالت ومنا�سبات اخلطوبة والزواج".

زكري��ا الغن��دور ،مدي��ر مبيع��ات يف حم��ل جموه��رات ب�س��وق
القي�ساري��ة �أو يف �سوق الذهب -كم��ا يعرف -يف احلي القدمي يف
مدين��ة غزة �أكد �أنه مع ارتفاع �أ�سع��ار الذهب ،ف�إن النا�س تقبل
عل��ى �شرائه ولي���س العك�س ،حيث تثق به وبقوت��ه ب�شكل �أكرب،
وب�أن��ه �سيجلب لهم �أرباح��اً خيالية يف حال بيع��ه ،م�شري ًا �إىل �أن
حرك��ة ال�شراء للذهب ن�شطت م�ؤخر ًا ب�سبب ح�صول العديد من
املواطنني يف قطاع غزة على بع�ض التعوي�ضات املالية ملا فقدوه
م��ن بي��وت وممتلكات يف ع��دوان االحت�لال الإ�سرائيل��ي الأخري
عل��ى قطاع غزة ،حيث ال م��كان �آمنا خلزن الأم��وال وال جدوى
اقت�صادية لتخزينها ،لذا ف�إن �شراء الذهب هو �أ�أمن و�أف�ضل.
�أم��ا بني املواطنني العادي�ين واملوظفني ،ف�إن حرك��ة ال�شراء حالياً
نوعاً ما �ضعيفة ،فاملوظف غالباً مرهون بقرو�ض و�سلف ،واملواطن
الع��ادي بال��كاد ي�ستطي��ع ت�أمني ق��وت يومه و�سكن��ه خا�صة يف ظل
حال��ة احل�ص��ار امل�شدد عل��ى القطاع من��ذ �أكرث من ثم��اين �سنوات،
واحلالة االقت�صادية التي تزداد �سوء ًا عاماً بعد عام.
وتنب أ��� الغندور ب�أن تزده��ر �أ�سواق الذهب خ�لال الفرتة القريبة
القادم��ة مقابل تذبذب يف �س��وق الأوراق الرئي�سة خا�صة الدوالر
ال��ذي تراجع��ت الثق��ة في��ه حت��ى �أ�صب��ح النا���س �أحيان��اً بغزة
ي�صفونه بـ "الهامل واجلبان".
�أم��ا رام��ي ال�ضابو���س� ،صاحب حم��ل للمجوهرات ،فن��وه �إىل �أن
النا���س العادي�ين يف قط��اع غ��زة بات��وا يراقب��ون �أ�سع��ار الذهب
والعمالت ،ويع��ون ويدركون ما وراء م�ؤ�شرات الأرقام والن�سب
حي��ث مل يع��د الأم��ر مقت�ص��ر ًا عل��ى التج��ار و�أ�صح��اب ر�ؤو�س
الأموال وامل�ستثمرين.

حتويل ال�سيولة �إىل ذهب
م��ن جانب��ه ،ر�أى حمم��د �أبو جي��اب ،رئي�س حتري��ر جريدة
االقت�صادي��ة التي ت�صدر من قطاع غ��زة �أن الذهب هو املالذ
الآم��ن الآن لكثري من امل�ستثمرين و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال
الذي��ن ب��د�أوا يحولون ال�سيول��ة الدوالرية لديه��م �إىل ذهب،
فمهم��ا ارتف��ع �أو انخف���ض يبق��ى حمتفظ��اً بقيمت��ه الرباق��ة
والالمعة.
وق��ال" :الآن هناك دالل يف �سوق الذهب ب�سبب زيادة الطلب
علي��ه رغ��م ارتفاع �سعره ،ال �سيما من قب��ل �أ�صحاب ر�ؤو�س
الأموال لتنويع العوائد والأخطار".
و�أ�ش��ار �إىل �أن االرتف��اع واالنخفا���ض يف قيمت��ي الذه��ب
وال��دوالر �أحيان��اً يك��ون ا�صطناعي��اً ،ونتاج لعب��ة �سيا�سية
ولي�ست اقت�صادية بني دول العامل العظمى ال �سيما الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة وال�صني لعم��ل ت�سوي��ات وتوازنات �أو
مكا�سب �سيا�سية ومالية معينة.
وكان مدير عام مديري��ة املعادن الثمينة يف وزارة االقت�صاد
الوطني يعقوب �شاه�ين� ،صرح �أن حمال الذهب يف فل�سطني
�شه��دت زي��ادة يف �إقب��ال املواطنني على �ش��راء الذهب خالل
الع��ام املا�ضي  2014ت�صل �إىل  %20مقارن��ة بالعام ،2013
مو�ضح��اً �أن �سع��ر الذه��ب يف فل�سط�ين يرتفع قلي ً
�لا مقارنة
ب��دول العامل بفعل اختالف القوان�ين والأنظمة بني فل�سطني
و�إ�سرائي��ل� ،إ�ضاف��ة �إىل زيادة الطلب عل��ى الذهب واتفاقية
باري�س االقت�صادية.
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ال���ت���ح���ر����ش واالع�������ت�������داءات اجل���ن�������س���ي���ة :ه����ل ت��ك�� ّي��ف��ن��ا م����ع ج����رائ����م ال جن����د ل���ه���ا ق����ان����ون���� ًا وال ح��ل� ًّا؟
محمد عشاير ٭
هذا لي�س �آخر التقاري��ر الذي ي�ضم ق�ص�صا عن م�آ�سي
التحر���ش واالعت��داءات عل��ى الن�ساء ،فمن��ذ �سنوات
تكتب الق�ص�ص يف و�سائ��ل االعالم وتنعقد امل�ؤمترات
وور���ش العم��ل وت�سم��ع الت�صريح��ات امل�ستنك��رة
وال�ساخط��ة ،لكن ال جديد عل��ى االر�ض يوقف حاالت
التحر���ش بفتياتن��ا يف ال�ش��وارع واملن��ازل واماك��ن
العمل ،ل�سبب عميق قاله خمت�صون لـ "احلال" يف هذا
التقرير ،هو غياب قانون يتم من خالله اثبات وتكييف
جرائ��م التحر�ش يف االرا�ض��ي الفل�سطيني��ة ،وبالتايل
مالحقة الفاعلني وايقاع العقوبات بحقهم.
"احل��ال" التق��ت فتي��ات تعر�ضن للتحر���ش وقابلت
مر�ش��دات اجتماعيات ورجل قان��ون ملعرفة تطورات
هذا ال�سلوك املجرم جتاه فتياتنا.
روت لن��ا (ر) التي رف�ض��ت االف�صاح عن ا�سمها خوفا
من الو�صمة االجتماعية ،ق�صة االعتداء عليها ج�سديا
من قبل �شابني وهروبهما دون تلقيهما العقاب الرادع،
وجلوءه��ا اىل طبيب نف�ساين لتخط��ي احلالة النف�سية
الت��ي تدفعها يف مرات كثرية ملحاول��ة االنتحار جراء
حال��ة االكتئاب التي مرت به��ا لفرتات طويلة .وتقول
(ر) انه لي���س ب�إمكانها ان ت�ستم��ر بحياتها ك�أي فتاة،
فنظ��رة املجتم��ع لها ب�أنه��ا مغت�صبة ت�ضعه��ا يف مكان
اجتماعي مرفو�ض وملعون ومعزول.
امل�ؤمل كما تقول (ر) ،التي تبلغ من العمر ( 18عاما)،
ما ح��دث معها بعد االعتداء عليه��ا ،م�ؤكدة ان بع�ض
املر�ض��ى نف�سي��ا ينظ��رون له��ا بن��وع م��ن اال�ستغالل
ويعر�ضونه��ا لتحر�ش��ات جدي��دة تعط��ل وتعط��ب
نف�سيتها بعد اجلرمية االوىل.

زواج مبكر لتاليف التحر�ش

قابل��ت "احلال" الفتاة (ه) ( 19عام��ا) التي تزوجت
ب�شكل مبكر بعد تعر�ضه��ا للتحر�ش اجلن�سي امل�ستمر

م��ن ابن عمها ،فكان احل��ل االن�سب من قبل عائلتها ان
تت��زوج ،للهروب منه لعدم مقدرتها عن االف�صاح عما
يجري معها الهلها.
ون�صح��ت (ه) كل فتاة تتعر���ض للتحر�ش من �أقاربها
بالب��وح لعائلته��ا وعدم اخل��وف عل��ى م�شاعرهم كما
ح��دث معه��ا ،وقال��ت" :ي��ا ري��ت �أي بن��ت بتتعر�ض
للتحر�ش حتكي وما ت�سكت وتخلي القانون يحا�سبه..
ي��ا ريت لو انا هيك عملت كان ما خ�سرت حايل وظلمت
هالبن��ت ال�صغرية مع��ي" ،وهي تق�ص��د طفلتها التي
�أجنبتها من زواجها قبل �أن تنف�صل عن زوجها.

دحيدل :تزويج ال�ضحايا لي�س حال

و�أو�ضح��ت املر�ش��دة النف�سي��ة يف جامع��ة بريزي��ت
الدكتورة �آمال دحيدل ان ق�ضية التحر�ش هي االخطر
يف جمتمعن��ا الفل�سطين��ي وانه يجب تثقي��ف ال�شباب
وتوعيتهم للحد من انت�شار تلك الظاهرة ،وعقد ور�ش
عم��ل خا�ص��ة ودورات ار�شادي��ة تب�ين خط��ورة تلك
الق�ضية.
و�أ�ضاف��ت دحيدل ان من االخط��اء التي يقع بها االهل
تزويج ابنتهم من املتحر�ش بها ،العتقادهم ب�أنه احلل
االن�س��ب لتجنب الف�ضائح ،فتتعر�ض الفتاة للظلم من
قب��ل االهل ،الن ح��دث التحر�ش �سلب منه��ا ذاتها فال
ميكنه��ا اال�ستم��رار والعي�ش مع املج��رم حتت �سقف
واح��د ،وتتفاق��م امل�شكلة ب�شكل �أك�بر �إن كانت الفتاة
قا�ص��را فتعي���ش جرمي��ة جديدة ع�بر تزويجها وهي
طفل��ة وتعي�ش حمروم��ة من كافة حقوقه��ا التعليمية
والنف�سية واالجتماعية.

غياب الأ�سرة والقانون
والتعليم يعزز التحر�ش

وبين��ت الباحث��ة االجتماعي��ة �صابري��ن �أب��و ل�بن ان

ال�سب��ب وراء جل��وء بع���ض ال�شب��ان اىل التحر���ش
اجلن�س��ي ه��و ع��دم متكنهم م��ن بن��اء عالق��ة حميمة
وقدرته��م عل��ى ال��زواج ب�ش��كل ا�سا�س��ي لأ�سب��اب
اقت�صادي��ة او نف�سي��ة ،وانح�ص��ار تفك�يره بالأم��ور
اجلن�سي��ة التي جتعل من��ه �شخ�صا لديه مربرات لهذا
التحر���ش ،كما ويعد اجله��ل والبيئة املحيطة ال�سيئة
اج��واء ت�شجعه��م عل��ى اتباع ه��ذا ال�سل��وك ،وغياب
القان��ون والت�ساه��ل يف العقوب��ات املفرو�ض��ة عل��ى
املتحر�شني ت�ساهم يف عدم احلد من الظاهرة.
و�أ�ضاف��ت �أبو لنب ان التف��كك اال�سري ل�ضعف احلوار
بني االهل والأبناء وعدم مراقبتهم وحما�سبتهم يعزز
التحر�ش لديهم ،وم�شاهدته��م للأفالم الإباحية ب�شكل
م�ستم��ر لها عالقة وطي��دة بهذا ال�سل��وك الال�أخالقي،
ويف زيادة العنف يف �سلوك التحر�ش لدى ال�شبان.
ورك��زت عل��ى �أن هذا التحر���ش اجلن�س��ي ي�ؤثر على
ال�ضحاي��ا �سلب��ا م��ن النواح��ي النف�سي��ة واجل�سدية
فتتول��د بداخله��ا �أمرا���ض نف�سي��ة وح��االت اكتئ��اب
وانط��واء وي�صع��ب اخلروج منه��ا ،وت�شع��ر بت�أنيب
ال�ضم�ير وحاجتها اىل االنتقام ب���أي �شكل ،ويف بع�ض
االحيان تلج�أ بع�ض ال�ضحايا من الن�ساء اىل االنتحار
لتخلي�ص �أنف�سهن ،معتقدات �أن االنتحار هو الو�سيلة
الأن�سب لديهن لإنهاء م�آ�سيهن.

 %13من املعتدين هم من الأقارب

و�أو�ض��ح طبي��ب نف�سي رف���ض االف�صاح ع��ن ا�سمه،
�أن اك�ثر م��ن  % 51من احل��االت يك��ون املتحر�ش من
الأق��ارب وب�سب��ب اخل��وف وع��دم التفه��م العائل��ي
ال ميكنه��م الإف�ص��اح ،و % 13م��ن ح��االت التحر���ش
واالعتداءات اجلن�سية وقعت من قبل �أقارب الدرجة
االوىل و % 9من الزمالء ،م�ؤكدا �أن التحر�ش اجلن�سي
�آخذ يف االرتفاع ن�سبيا مع مرور الوقت.

القانون مل يجرم التحر�ش

وب�ين املحام��ي �أحم��د اخلطي��ب ،ان القان��ون مل
يجرم التحر�ش على انه جرمية منظمة بحد ذاتها
ب��ل ق�سم التحر���ش �إىل ع��دة �أق�س��ام منها حتر�ش
يعت�بر هتك عر���ض ،وبع���ض الأحي��ان التحر�ش
عرب االغت�صاب ،ولذلك �أقر القانون عقوبة ولكنها
تختلف عل��ى ح�سب نوع التحر���ش ،ومل ينظم له
باب م�ستقل بعنوان التحر�ش ب�سبب تعدد �أ�شكال
اجلرمية ،مطالبا بقانون ح��ازم يوقف هذا النوع
من اجلرائم.
وبني اخلطيب �أن االغت�صاب �أو هتك عر�ض يكون
جناي��ة والقان��ون جرم��ه يف العقوب��ات اجلنائية
الت��ي تك��ون العقوب��ة �أ�شغ��اال �شاقة �أك�ثر من 3

�سن��وات ،وميك��ن للتحر���ش �أن يك��ون جنح��ة يف
حالة مثل الفع��ل الفا�ضح العلني او الفعل املنايف
للحياء العام وعقوباته تكون �أقل من � 3سنوات.
نهاي��ة القول �إن التحر�ش جتاوز كل خطوط الآفة
االجتماعية ،لأننا ال ميكننا التحكم به وال�سيطرة
علي��ه بال�شكل الكامل لأنه �أ�صبح معقدا ،فهو الآن
ظاه��رة اجتماعي��ة خطرية ته��دد املجتمع و�أمنه
ب�ش��كل كبري ،ويج��ب اعتباره م�شكل��ة اجتماعية
ولي���س ظاه��رة فردي��ة يج��ب حماربته��ا ب��كل
الو�سائ��ل لتوقف جروحاً عميق��ة يف حياة الن�ساء
الفل�سطينيات.
٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

وداع ًا لنجم الكرة الطائرة رايف ع�صفور

ارتدى الرقم  14و�شارك يف  14بطولة خارجــــية وحقق  14بطولة حملية
مالك �أبو عري�ش ٭
م�س�يرة حافلة لالع��ب ك��رة الطائ��رة الفل�سطينية،
الكاب�تن رايف ع�صفور من قرية �سنجل �شمال رام اهلل،
ا�ستمرت على م��دار ع�شرين عاما ،فقد لعب ع�صفور
مبارات��ه الأوىل م��ع نادي��ه الأم �سنجل ع��ام ،1994
لي�ستم��ر مع الفريق املحل��ي ،ومع املنتخب الوطني،
حتى نهاية م�سريته الكروية.
و�أق��ام ن��ادي �سنجل واحت��اد كرة الطائ��رة املحلية
مهرجان��اً العت��زال الالع��ب ع�صف��ور ،حت��ت رعاية
معه��د الـ  UTIاحت�ضنته قاع��ة الألعاب الريا�ضية
يف جامعة بريزيت ،حيث �أقيمت على هام�شه مباراة
ب�ين نادي �سنجل وجنوم الكرة الطائرة يف فل�سطني،
مب�شارك��ة ح�ش�� ٍد كبري م��ن اجلمهور والأه��ل ،وعدد
كب�ير من الإعالمي�ين والريا�ضي�ين يف فل�سطني ،يوم
ال�سبت .2014\12\20
ح�ص��ل الالعب املعت��زل م�ؤخر ًا خ�لال م�سريته على
�أربعة ع�شر لقباً حملياً و�شارك يف �أربع ع�شرة بطول ًة
عربي��ة ودولي��ة ،وكانت �أف�ضل نتيج�� ٍة حققها خارج
فل�سط�ين ه��ي املركز الثال��ث يف بطولة ك��رة الطائرة
ال�شاطئي��ة ع��ام  2010يف عُ مان ،علماً ب���أن املنتخب
الفل�سطين��ي مل ي�شه��د يف تاريخه اللعب يف �أي بطولة
خارجية بدون الالعب ع�صفور.
�أم��ا عن جتربت��ه املحلية ،فقد حق��ق بطولة فل�سطني
وك�أ���س فل�سط�ين ع��دة �سن��وات ،كما اخت�ير �أف�ضل
الع��ب ك��رة طائ��رة يف فل�سط�ين يف �س��ت منا�سب��ات

خ�لال الع�شرة �أع��وام الأخرية ،وح��ول ذلك يقول:
"يف نهاية م�سريتي� ،أنا �سعيد ملا حققته طوال فرتة
لعبي للمنتخب والنادي ،قدمت كل ما لدي ،كما �أنني
�سعيد للإجنازات التي حققتها حملياً وخارجياً".
وح��ول ق�صة الرق��م  ،14الذي حمل��ه رايف ع�صفور،
مباراة
يق��ول" :ارتديت الرق��م  14م�صادف�� ًة يف �أول
ٍ
يل م��ع فريق �سنج��ل ،ثم ن�صحني وال��دي �أن �أحافظ
علي��ه ،وا�ستم��ررت به حت��ى �آخر مب��اراة يل ،لتكون
م�صادف�� ًة �أي�ض��اً �أن �أعت��زل يف الع��ام  ،2014ب�أرب��ع
ع�ش��رة بطول��ة حملي��ة ،و�أرب��ع ع�ش��رة م�شارك�� ًة
خارجية".
وح��ول �أك�ثر اللحظات �إث��ار ًة يف م�سريت��ه الكروية،
يق��ول" :كانت لدينا مب��اراة ن�صف نهائ��ي يف بطولة
الرئي���س ع��ام  ،2009ويف الوقت ذات��ه غاب عدد من
الالعب�ين الأ�سا�سيني ،كان يجب �أن نحقق الفوز ب�أي
�شكل لنلعب املباراة النهائية ،ا�ضطررنا وقتها للعب
بالعبني ال تتجاوز �أعماره��م � 16سنة ،كانت مبارا ًة
قوي��ة ،وبعد �ش��د وج��ذب ،ا�ستطعنا الف��وز �أخري ًا،
ولكنها كانت من �أ�صعب املباريات التي لعبتها".
وي�ضيف" :طالب فريق �سنجل ب�سحب الرقم  14من
الفري��ق بعد اعتزايل ،كتك��رمي يل على ما حققته ،و�أنا
�سعيد لذلك ،ففيه احرتام وتقدي ٌر كبريان ل�شخ�صي،
ولكنن��ي ال �أرغ��ب بذل��ك� ،سيحمل��ه الع��ب �آخ��ر ع ّما
قريب ،وهذا ما طلبته من �إدارة النادي".

م�ش��اركات الكاب�تن رايف ع�صف��ور مل تقت�ص��ر عل��ى
اللعب فقط ،فقد كلف من قبل اللواء جربيل الرجوب
ال��ذي كرمه بعد اعتزاله ب�أي��ام -بتدريب املنتخبالوطن��ي ،يف الوق��ت الذي ي��درب فيه ن��ادي �سنجل،
وفريق جامعة بريزيت ،التي يعمل فيها م�س�ؤو ًال عن
الن�ش��اط الريا�ضي ،حيث يعلق على ذلك قائ ًال" :لقد
فرق
�أ�صب��ح ذلك متعب��اً بالن�سبة يل ،فتدري��ب ثالثة ٍ
خمتلفة �أمر بحاجة �إىل جهد �إ�ضايف".
امللقب بكوماندوز الطائرة الفل�سطينية اقرتح �إيقاف
امل�ش��اركات اخلارجي��ة للمنتخ��ب الفل�سطيني لكرة
الطائ��رة لفرتة متت��د ل�سنتني ،من �أج��ل منح الفريق
ا�ستع��داد ًا نف�سي��اً وبدني��اً ،وتوفري جمي��ع الظروف
املنا�سبة للخ��روج بنتائج �إيجابية ،من خالل تطوير
اجلبهة الداخلية ،وح�ش��د الدعم الالزم لها ،ومن ثم
امل�شاركة يف ظل جهوزية تامة.
كم��ا حتدث عن دور املع�سكرات اخلارجية يف تطوير
�أداء الالعبني ،ملا ميثله االحتكاك بالالعبني الأجانب
املحرتفني من خربة عملية تتوفر لالعبني املحليني.
ويعل��ق عل��ى ذل��ك قائ ً
�لا" :اقرتحت ذل��ك الهتمامي
مب�ستقب��ل ك��رة الطائ��رة ،ولإدراك��ي �أن الإجن��از
بحاج��ة �إىل ا�ستع��داد وثيق ،فاملنتخ��ب الفل�سطيني
لكرة القدم ا�ستطاع حتقيق �إجنازات دولية ،وو�صل
�إىل ك�أ�س �آ�سيا لأول مرة يف تاريخه ،نظر ًا لال�ستعداد
اجليد ،ولتوفر الدعم املطلوب له".
وتط��رق الكاب�تن رايف �إىل التميي��ز ب�ين الريا�ض��ات
املختلف��ة من حي��ث الدعم احلكوم��ي واجلماهريي،

اللواء الرجوب يكرم الالعب املعتزل رايف ع�صفور.

فق��ال�" :ضعف احتادات الألعاب الريا�ضية الأخرى
�سبب��ه الدع��م ال��ذي يتلق��اه احتاد ك��رةِ الق��دم على
ح�سابها ،ويف الوق��ت الذي ُتدفع فيه �أموال ت�صل �إىل
اثن��ي ع�شر �أل��ف �شيقل ل�صالح دوري ك��رة القدم ،ال
جتد مثل هذا الدعم ل�صالح الريا�ضات الأخرى ككرة
الطائرة التي لها جمهورها �أي�ضاً".
ووج��ه الالعب رايف ع�صفور ر�سالت��ه �إىل جيل ال�شباب،
وخا�ص�� ًة العبي كرة الطائ��رة النا�شئ�ين قائ ًال" :يجب
�أن تتعب��وا وجتتهدوا �أكرث ،ا�ستمروا يف التدريب ب�شكل

منتظ��م ومدرو�س ،يجب �أال ن�ص��ل �إىل مرحل ٍة نقول فيها
�إنن��ا و�صلنا �إىل قمة عطا ِئنا ،دائم��اً هناك �شي ٌء �أكرث من
املمكن تقدميه ،فال حدود للتقدم".
وي�شغل ع�صفور حالياً من�صب رئي�س االحتاد الريا�ضي
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ورئي�س جلنة امل�سابقات يف
احتاد كرة الطائرة الفل�سطينية� ،إىل جانب كونه م�شرفاً
على الن�شاط الريا�ضي يف جامعة بريزيت.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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زي����������اد �أب����������و ع�����ي����ن ..وزي����������ر ل����ي���������س ك����ك����ل ال���������������وزراء و�����ش����ه����ي����د ل������ن ي����ن���������س����اه ال����زي����ت����ون
نادين مسلم ٭
"ل��و علم الزيتون غار�سه ل�صار الزيت دمعا"،
ه��ذا الق��ول امل�أث��ور فل�سطين ّي��ا الذي قي��ل منذ
مئ��ات ال�سن�ين وجد �ضالت��ه يف الع��ام ،2014
لي�ص�ير ق�صة واقعي��ة بطلها �إن�س��ان بكت عليه
كل البلد ي��وم ا�ست�شهاده ،هو املنا�ضل زياد �أبو
عني.
وه��ذه املقدم��ة لي�س��ت م��ن �إبداع��ات جري��دة
"احلال" ،بل هي حال من التقتهم يف هذا التقرير
الذي خ�ص�صته لتخلي��د روح ال�شهيد عرب جمع
روايات معا�صريه.
"رق��د ب�س�لام زي��اد ..هن��اك م��ن ي�س�ير عل��ى
درب��ك ..و�شب��اب �شعب��ك ال يقبل العي���ش بذل،
فم��ن ال�سهل نق��ل الإن�سان من وطن��ه ،ولكن من
ال�صع��ب نق��ل وطن��ه منه" ،ه��ذا ج��زء ب�سيط
م��ن الت�أبينات التي �سمعتها "احلال" من النا�س
الذي��ن عاي�ش��وه حي��ا وبك��وا عليه �شهي��دا بني
�أ�شجار الزيتون.

الزق :منا�ضل ولي�س وزيرا

وا�ستذك��ر وكيل م�ساعد وزارة ال�ش�ؤون املدنية
النا�شط يف املقاومة ال�شعبية �صالح الزق ق�صة
ن�ض��ال ال�شهيد زياد �أبو عني التي بد�أها من عمر
 18عام��ا وت��درب فيه��ا ع�سكر ّي��اً يف الث��ورة ثم
اعتقلت��ه ا�سرائيل ومتكن من اخل��روج وال�سفر
اىل �أم�يركا فاعتقلت��ه ال�سلط��ات الأمريكي��ة
بدواعي �أنه مطلوب لدى ا�سرائيل و�سلمته عام
.1983
و�أ�ض��اف ال��زق وا�صف��ا ال�شهي��د ب�أن��ه كان من
الن��وع املي��داين امللت�ص��ق باجلماه�ير ف�أ�صب��ح
وكيال ل��وزارة الأ�سرى بع��د ا�ست�شهاد الرئي�س
�أب��و عمار ،ف��كان �أبو عني يتتب��ع �أمور وم�شاكل
الأ�س��رى �أوال ب���أول واعترب حلق��ة الو�صل بني
الأ�سرى داخل ال�سجون و�شعبنا وم�ؤ�س�ساته يف

كافة �أماكن الوطن واملهجر.
وذك��ر الزق �أن ال�شهيد مت تكليفه وزيرا يف هيئة
مقاوم��ة اال�ستيط��ان واالحت�لال ،وكان��ت هذه
الوظيف��ة بحاج��ة لإن�س��ان ميداين لدي��ه اهتمام
مطلق بالق�ضية ولي�س �سيا�س ّيا عاد ّيا من �أولئك
املتبجحني ال�سعداء مبنا�صبهم.
و�أ�ش��ار ال��زق �إىل �أن ال�شهيد نظ��م عدة زيارات
ميداني��ة ملناط��ق التما�س م��ع �إ�سرائيل ،وكان
يتق��دم امل�س�يرات ال�شعبي��ة ،ويف امل�س�يرة
الأخ�يرة ل��ه يف قري��ة ترم�سعي��ا ،كان �أول
الوا�صلني اليها قبل حلظات من ا�ست�شهاده.

رباح :زياد ابن برناجمه
الن�ضايل الذاتي

ب��دوره ،عرب ع�ض��و املكتب ال�سيا�س��ي للجبهة
الدميقراطي��ة رم��زي رب��اح �أن ال�شهي��د �أب��و
ع�ين كان �أح��د الك��وادر القيادي��ة املنا�ضل��ة
الت��ي بقي��ت حتى اللحظ��ة الأخ�يرة يف مواقع
احلرك��ة ال�شعبية والدفاع ع��ن الأر�ض وجاء
ا�ست�شه��اده عل��ى �أر���ض ترم�سعي��ا يف معرك��ة
الدفاع عن الأر���ض ومواجهة االحتالل ت�أكيدا
عل��ى القناعة العميق��ة التي حمله��ا ونقلها اىل
جي��ل ال�شب��اب ،لأن املقاوم��ة ال�شعبي��ة وكل
الت�ضحي��ات ه��ي ال�سبي��ل لإنه��اء االحت�لال
وحماي��ة الأر���ض م��ن اال�ستيط��ان ،والطريق
لإحل��اق الهزمي��ة بامل�ش��روع اال�سرائيل��ي
التو�سعي اال�ستيطاين.
و�أو�ض��ح رب��اح� ،أن ال�شهي��د كان م��ن الق��ادة
امليداني�ين الذي��ن �شارك��وا مع��ه يف العديد من
الفعالي��ات و�آخره��ا امل�ؤمتر ال��ذي �شاركوا فيه
�سوي��ا يف �أريح��ا (امل�ؤمت��ر الثال��ث للمقاوم��ة
ال�شعبي��ة لالحت�لال واال�ستيط��ان وج��دار
الف�صل).

و�أ�ش��ار �إىل �أن ال�شهي��د ت�سلم من�صب��ه حديثا يف
هيئ��ة مقاوم��ة اجل��دار واال�ستيط��ان و�أك��د �أن
برناجم��ه �سيك��ون عل��ى الأر���ض م��ع احلرك��ة
ال�شعبي��ة املناه�ض��ة لالحت�لال واجل��دار
واال�ستيط��ان ،وهذا ما كر�س له ال�شهيد �أبو عني
كل وقت��ه واهتمامه فكان له �شرف نيل ال�شهادة
وهو يفي مبا تعهد به.
واعت�بر رب��اح �أن م��ا ج��رى ويجري م��ن وفاء
�شعب��ي وم�ؤ�س�سات��ي لل�شهي��د اب��و ع�ين� ،أكرب
م�ؤ�ش��ر ودلي��ل عل��ى م��دى اعت��زاز قطاع��ات
وا�سع��ة م��ن �أبن��اء �شعبن��ا وم��ن الق��وى
ال�سيا�سي��ة الفل�سطينية والف�صائل ومن اجلبهة
الدميقراطي��ة للموقف الذي وقف��ه ال�شهيد زياد
ب�صدره العاري يف مواجهة املحتل ودفع حياته
ثمن��ا .فرغ��م التعذيب ال��ذي تعر�ض ل��ه� ،أ�صر
عل��ى �أن يبق��ى �صام��دا كال�صخ��رة التي حتمل
ا�سمه وه��ي الآن مغرو�سة يف م��كان ا�ست�شهاده
يف قرية ترم�سعيا.

الربغوثي :كان يف �أول
ال�صفوف دائم ًا

من جهته ،اعترب م�صطف��ى الربغوثي �أمني عام
املب��ادرة الوطني��ة الفل�سطيني��ة ،ا�ست�شهاد �أبو
ع�ين جرمي��ة موجهة ارتكب��ت �ض��ده و�ضد كل
املقاوم��ة الفل�سطيني��ة وال�شع��ب الفل�سطين��ي
ب�أ�س��ره .و�أ�ض��اف �أن ت�ضحيته ل��ن تذهب هدر ًا
واملقاوم��ة ال�شعبي��ة �س��وف تت�صاع��د وتت�سع
كم��ا يظه��ر جل ّياً �أمام نق��اط التما���س �أ�سبوعيا،
وال�شع��ب الفل�سطيني م�ستمر يف العمل الكفاحي
�إميان��ا من��ه ب���أن املقاوم��ة ال�شعبي��ة م��ن �أه��م
الو�سائل لتحري��ر ال�شعب الفل�سطيني ،وو�صف
الربغوث��ي ال�شهي��د �أبو ع�ين بالإن�س��ان املثابر
املكافح الذي له عزمية ال تنتهي.

واتف��ق من�سق الق��وى الوطني��ة والإ�سالمية يف
الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة وا�صل اب��و يو�سف مع
رباح على �أن ال�شهيد كان دائما يتقدم ال�صفوف
م��ن �أج��ل �أن يك��ون منا�ض�لا م��ن �أج��ل حترير
الأر�ض والإن�سان يف حم��اوالت االحتالل لك�سر
عزمي��ة ال�شع��ب الفل�سطين��ي وتغي�ير الوقائع
على الأر�ض.
و�أ�ض��اف �أن��ه كان لل�شهي��د دوره الب��ارز يف
املقاوم��ة ال�شعبية �ض��د االحت�لال وا�ستيطانه
اال�ستعم��اري ،وكان ي�ش��كل بطول��ة يحت��ذى
به��ا يف عملي��ة التم�سك باملقاوم��ة ال�شعبية �ضد
االحت�لال ،فا�ست�شه��د حام�لا �شج��رة الزيتون
ويدافع عن االر�ض املهددة بامل�صادرة.

�أم��ا ع��ن �أبنائ��ه الذي��ن غر���س فيه��م معن��ى
الت�ضحية وال�صمود وحب الأر�ض ،فو�صف لنا
ابنه ط��ارق كيف كانت �أحالم والده وهمومه يف
طرد االحت�لال وامل�ستوطنني وحتريك املجتمع
الدويل.
و�أ�ض��اف :كان الوال��د ي�شع��ر باق�تراب �أجله،
ف�أو�ص��ى ب�أن يك��ون جمي��ع �أبنائ��ه متواجدين
بجانب��ه يف البي��ت طيل��ة الأ�سب��وع ال�ساب��ق
ال�ست�شه��اده .وقال" :مل �أفك��ر للحظة ب�أن طلبه
بوجودنا جانبه يف فرتة ما قبل ا�ست�شهاده ،كان
وداعاً لنا!".
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�سوء يف اخلدمات والأمان و�إجحاف بحق العامالت

ري�����ا������ض الأط���������ف���������ال ..واق���������ع رديء ورق������اب������ة ���ض��ع��ي��ف��ة
حسناء الرنتيسي
�أطف��ال يتدافعون نحو حاف�لات ملونة ،يحجزون
مقاعده��م ق��رب الناف��ذة ،يلوح��ون ب�أيديه��م،
ي�ضحك��ون فيبت�سم الكون .يحملون بع�ض الطعام
ودف�تر ر�س��م �صغريا واقالم��ا ملون��ة ،م�ستعدين
لي��وم جدي��د يف ريا���ض االطف��ال ،امل��كان االول
الحت�ضانهم بعد الوالدين.
موق��ع �شديد احل�سا�سية طامل��ا جل�سنا به ،فت�أثرنا
وتعلمن��ا واكت�سبنا الكثري حت��ى �أ�صبحنا ما نحن
علي��ه الآن ،وهنا تكمن اخلط��ورة يف تلك املرحلة،
فه��ي التجرب��ة الأوىل واملعلم��ة االوىل وال�صدي��ق
االول والتعليمات االوىل واحلرف الأول.

حالها يف رام اهلل

تق��ول �أم الطفلة هيا من بيتوني��ا �إنها ت�ضع طفلتها
يف رو�ض��ة وتدف��ع � 300شيقل �شهريّ��ا ،وهو مبلغ
ت��رى �أن��ه كب�ير مقارنة بدخ��ل �أ�سرته��ا ال�شهري،
لكنه��ا ت��رى �أن املبلغ لي�س وح��ده امل�شكلة ،فهناك
اكتظ��اظ يف �صفوف الأطفال ،فح�ين تزور طفلتها
ت�شف��ق عليها وعل��ى االطفال ،فهن��اك اكرث من 40
طف�لا يف ال�ص��ف ،مت�سائل��ة :كي��ف للمعلم��ة التي
ت�شرف عليه��م �أن ت�ضبطهم ،وكيف يح�صل ه�ؤالء

االطف��ال عل��ى فر�صته��م يف التعلي��م وامل�شارك��ة
واللعب؟!
كم��ا تتذم��ر �أم الطف��ل احم��د م��ن و�ض��ع حافل��ة
الرو�ض��ة ،تق��ول " 4بكون��وا بنف���س الكر�س��ي"،
وتت�س��اءل�" :أي��ن الرقاب��ة عل��ى ه��ذه احلاف�لات
والرو�ض��ات ،وه��ل بات��ت الرو�ض��ات م�شروع��ا
جتاريا ال �أكرث؟!".

رو�ضات غري مرخ�صة

ثم��ة  155رو�ض��ة مرخ�ص��ة يف حمافظ��ة رام اهلل
ح�س��ب ف�ؤاد �أبو ثاب��ت النائ��ب االداري واملايل يف
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ،وه��ذا يعن��ي ان هناك
عددا �آخر من ريا�ض االطفال غري املرخ�صة ،وهو
ما تق ّر بوجوده وزارة الرتبية.
وع��ن �ش��روط احل�ص��ول عل��ى رخ�ص��ة �إقام��ة
رو�ض��ة �أطف��ال؛ �أ�شار �أب��و ثاب��ت اىل اهمية توفر
�ش��روط هند�سية و�صحية لتح�ص��ل الرو�ضة على
الرتخي���ص ال�لازم ،فال�ش��روط الهند�سي��ة تتعلق
بامل�ساح��ات ومالءمتها ،من غ��رف اطفال ومرافق
و�ساح��ة ،ففي غ��رف الأطفال مث�لا يخ�ص�ص مرت
لكل طفل.

ويف ال�ش��روط ال�صحي��ة ،يج��ب تواف��ر ال�ش��روط
ال�صحي��ة الالزم��ة م��ن نظاف��ة وتهوي��ة وا�ض��اءة
و�أمان.
وح�س��ب د� .أحم��د دراج ،رئي���س نقاب��ة �أ�صح��اب
املدار���س اخلا�صة وريا�ض االطفال ،ف�إن �سبب عدم
ح�ص��ول ريا�ض االطف��ال على الرتاخي���ص الالزمة
يدف��ع نحو اجلزم ب���أن هذه الرو�ض��ات غري ملتزمة
مبعايري ق��د تتعلق ب�أم��ان الأطفال ،وه��ذا �أمر بالغ
اخلط��ورة ،فه��ذه الريق��ات ال�صغ�يرة كي��ف ميكن
زجه��ا يف �أماكن غري �آمنة ،وهي ال تقوى على حماية
نف�سها؟!
وي��رى دراج �أن هن��اك ما يزيد ع��ن  50-40رو�ضة
غري مرخ�صة يف حمافظ��ة رام اهلل ،وهذه الرو�ضات
ال توجد عليها اي رقابة وهي خارجة عن القانون.
و�أو�ض��ح �أب��و ثاب��ت �أن ه��ذه الرو�ض��ات ال حت�صل
عل��ى ت�صدي��ق ل�شهاداته��ا .وي�ضي��ف �أن ال��وزارة
تعمل عل��ى ت�شجيع ت�سجي��ل الرو�ضات واحل�صول
عل��ى الرتاخي�ص الالزم��ة ،حيث تتلق��ى الرو�ضات
املرخ�ص��ة الدعم من ال��وزارة ،ب��الآالت واالجهزة
التعليمية وااللعاب يف حال توفرها.
و�أو�ض��ح ثابت �أن هن��اك  4رو�ض��ات تابعة لوزارة
الرتبي��ة والتعليم ،وه��ي جتربة جدي��دة تخو�ضها
الرتبية بتوفري ريا�ض �أطفال حكومية ،حيث �أقيمت

 4رو�ض��ات يف مناط��ق مهم�شة ،و�ستعم��ل الوزارة
عل��ى تعمي��م التجرب��ة وزي��ادة ع��دد الرو�ض��ات
احلكومية ح�سب االمكانيات املتوفرة.

عامالت ب�أجور زهيدة

و�أو�ض��ح دراج �أن هن��اك �سببا �آخر لع��دم ترخي�ص
ريا���ض االطف��ال يتعلق بع��دم التزام ه��ذه االماكن
باحلد االدنى الجور املعلمات.
ملي��اء معلم��ة رو�ض��ة تقول �إنه��ا عمل��ت يف رو�ضة
اطفال لب�ضعة �شهور ثم ا�ضطرت لرتكها ،وف�ضلت
البطال��ة عل��ى عمله��ا يف تنظي��ف بي��ت �صاحب��ة
الرو�ض��ة وم�ساعدته��ا يف اعماله��ا املنزلية ،وتقول
انها كان��ت حت�صل على رات��ب � 800شيقل �شهريا،
اي م��ا يق��ل عن احلد االدنى لالج��ور يف فل�سطني بـ
� 650شيقال.
وي��رى ابو ثاب��ت ان ه��ذه الرواتب تعت�بر اجحافا
بح��ق املوظف��ات يف ريا���ض االطفال ،وحت��ول دون
اخال�ص املعلمات يف عملهن يف التعامل مع هذه الفئة
احل�سا�سة من االطفال ،منتقدا الرو�ضات التي جترب
املوظف��ات على توقيع عق��ود بتلق��ي رواتب 1500
�شيق��ل مث�لا ،بينما يتم من��ح املعلمة منه��ن � 600أو
� 800شيقل ،وتقول املوظفات عند عمليات التفتي�ش
انه��ن يتلقني � 1500شيقل راتب��ا ،وذلك حفاظا على

وظيفتها التي تف�ضلها على الدخول يف �سلك البطالة.
اما امل�ؤه�لات العلمية للموظفات ،فت�شرتط الوزارة
ان يكون امل�ؤهل دبلوما كحد ادنى يف تربية االطفال.

ماذا يجب عمله؟

�أم��ا موق��ف النقابة م��ن الرو�ضات غ�ير املرخ�صة؛
فيق��ول دراج ان ه��ذه النقاب��ة غري م�س�ؤول��ة عنها،
وانه��ا تطال��ب برب��ط الرتخي���ص بالت�سجي��ل يف
النقابات ليت�سنى للنقابة و�ضع حد لها.
وي��رى دراج �أن هن��اك �ض��رورة لو�ض��ع ح��د �أدنى
للر�س��وم مبا يقارب � 300شيقل ،واقل من ذلك تكون
الرو�ض��ة خمالفة ،فبه��ذه الر�س��وم ن�ستطيع �ضمان
امكاني��ة توف�ير معلمات جيدات وم�ؤه�لات ،وكذلك
ميكن توفري ظروف �صحية وبيئية منا�سبة ،وميكن
توفري حافالت مرخ�صة وو�ضعها �آمن.
بينما ترى ثابت ان هناك �ضرورة اللتزام الرو�ضات
بامل�ساح��ات املو�ضح��ة من قبل ال��وزارة ،كما يجب
عل��ى كل الرو�ض��ات احل�ص��ول عل��ى الرتاخي���ص
الالزمة ليت�سنى للوزارة التوا�صل معها وم�ساعدتها
على النهو�ض والتطور.
ويطالب دراج اجلهات املخت�صة من حمافظة رام اهلل
ووزارة النق��ل واملوا�صالت والدفاع املدين ووزارة
الرتبية بت�شديد الرقابة على هذه الرو�ضات.
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" يف عام :تنوع
"
�إعالمي وا�ستق�صاء وحكايات
عبد الباسط خلف
ت�سته��ل "احلال" عامً��ا جديدًا ،وتق��دم ،جريًا
على عادتها ،ما ي�شب��ه "ك�شف ح�ساب" لنهاية
�سن��ة خل��تُ ،ي ّ
لخ���ص �أب��رز م��ا �سلط��ت علي��ه
ال�صحيفة ال�ضوء .وت�ستعر�ض خالل  12عدداً
�أه��م ما ر�صدته ،وتفاعلت مع��ه ،وا�ستق�صته،
وانف��ردت به ،وو�صل��ت �إىل ق�ص�صه وحكاياته
الالفتة ،وقدم��ت تنوعً ا �إعالمي��اً ،وعينها على
عام جديد حافل بالتميز.

عني على الريموك

افتتح��ت ال�صحيف��ة �سنتها التا�سع��ة مبتابعة
حية من خمي��م الريموك املُحا�ص��ر يف �سوريا،
فكتب��ت حت��ت عن��وان " �أه��ايل الريم��وك :ي��ا
وحدنا"" :منذ نح��و  195يومًا يتعر�ض خميم
الريم��وك حل�ص��ار كامل من كاف��ة مداخله من
قب��ل الق��وات النظامي��ة ال�سوري��ة ،م��ا ت�سبب
�شخ�ص��ا ق�ض��وا جوعً ��ا داخ��ل
با�ست�شه��اد 39
ً
املخيم ،غالبيتهم من الأطفال والن�ساء."..
ور�ص��دت تفاع��ل ال�شب��اب الفل�سطين��ي م��ع
الف�صائ��ل يف احتف��االت ذك��رى انطالقاته��ا،
فكتبت" :انتهت االحتفاالت ،وم�ضت الذكرى،
وبقي��ت احل�سرة ،فحال تلك الف�صائل بائ�س يف
نظر �شبابها ،ال �سيما يف ال�شباب الذين يقر�أون
وي�سمع��ون ع��ن �أجماده��ا ،دون معاي�شته��ا،
ويلحظون ما �آلت �إليه من تراجع على خمتلف
ال�صعد".
ويف تغطي��ات �أخ��رى واكب��ت "احل��ال" ط��رد
ال�صحافي�ين الإ�سرائيلي�ين م��ن بي��ت حل��م،
وتتبع��ت معاناة قرية عني �سينيا منذ  15عاماً
ج��راء املج��اري والتلوث والروائ��ح الكريهة،
والحق��ت تدين ن�سبة م�شاركة الإناث يف جمل�س
طلب��ة بريزيت ،واهتم��ت بواق��ع ال�صحافيني
الفل�سطيني�ين الذي��ن يظلمه��م الإع�لام املحلي
وين�صفه��م "الأجنب��ي" ،وتابع��ت املنخف���ض
الثلجي الذي ك�ش��ف عورات البنية التحتية يف
غزة وو�ضع مئات منازلها يف عني العا�صفة.

�إ�ضراب وهيئة الف�ساد والأغوار

حم��ل ع��دد �شب��اط ق�ضاي��ا عدي��دة ك�إنه��اء
رح��ل الأزم��ة دون
ا�ض��راب الأون��روا ،ال��ذي ّ
حله��ا .فيما كتبت حتت عن��وان "من ك�سر عني
هيئة مكافح��ة الف�س��اد؟"�" :إ�سرائيل هي التي
ك�سرت عيننا ،وع�ين "مكافحة الف�ساد" ،وهذا
ال��كالم مفه��وم ،لك��ن �أن تك��ون بع���ض �أذرعنا
وم�ؤ�س�ساتن��ا �أدوات له��ذا الت�ضخي��م ،فهذا ال
ي�ستقي��م مع مفردات كث�يرة يف خطاب ال�سلطة
يف التنمية واال�ستقرار."..
وناق�ش��ت ال�صحيف��ة واق��ع الأغ��وار القا�سي،
و�صرخ��ات � 50أل��ف فل�سطين��ي دون م�ستم��ع
ل�صداه��ا ،والحق��ت التفرغ الوظيف��ي للأطباء
احلكوميني وما �أثارته من �أزمة .ونقلت العجز
يف موازن��ة "حما�س" وتداعياته��ا االقت�صادية
عل��ى غ��زة بع��د �إغ�لاق  %90م��ن الأنف��اق.
وك�شف��ت طري��ق التهري��ب اجلدي��دة يف غزة،
والت��ي جتري ع�بر البح��ر .و�أوردت "احلال"
لق��اء م��ع فل�سطيني�ين يخدم��ون يف اجلي���ش

الأمريك��ي .والحقت العد�س��ات الال�صقة التي
تب��اع على ب�سط��ات غزة والتحذي��رات الطبية
من خماطرها.

كريي وتطبيع وغاز وحلم �أرانب!

ونقل��ت ن�سخ��ة �آذار تخ��وف ق��ادة الي�سار من
خطة وزير اخلارجي��ة الأمريكي جون كريي،
باعتباره��ا حق��ل �ألغام تخ�س��ر في��ه ال�سيا�سة
الفل�سطيني��ة ثوابته��ا وحق��وق �شعبه��ا مقابل
امتي��ازات اقت�صادي��ة .وناق�ش��ت التطبي��ع
و�إ�شكالي��ة تعريف��ه والإرب��اك يف مواجهت��ه.
و�سلطت ال�ضوء على احلرب الباردة يف تهويد
االحتالل ملناهج خم�س مدار�س مقد�سية ،التي
مل تُقابل �إال ب�إدانة و�شجب فل�سطيني.
ور�سم��ت "احلال" مفارقة غ��زة التي تقع على
تخ��وم بحر من الغ��از ،فيما �سكانه��ا يطبخون
عل��ى احلطب .وواكبت قرار ح��ذف "الديانة"
م��ن بطاق��ات الهوي��ة .وقابل��ت رج��ب التوام،
�أك�بر معمر فل�سطيني ولد ع��ام  1885وي�سكن
جبالي��ا وال ي�أكل �سوى حل��م الأرانب .وقيمت
ظاه��رة املنا�ش��دات يف و�سائل الإع�لام وما لها
وما عليها.

مفاو�ضات و�صواريخ وم�ستوطنات

جاء يف ع��دد ني�س��ان" :املفاو�ض��ات العبثية..
�سباق يف الأفق" ،وفيه" :عبا�س لي�س بعرفات،
فهو ينتظر �أن ت�سقط التفاحة يف ح�ضنه ،وغري
م�ستع��د لت�سلق ال�شجرة ،وكم��ا قلنا مرار ًا خذ
حما���س حت��ت �إبط��ك ،واجع��ل منه��ا جناحك
ال�صق��ري ."..وفتح ملف �ضحاي��ا ال�صواريخ
املحلي��ة بغزة ،الذين ينتظ��رون التعوي�ضات،
يف وق��ت تته��رب الف�صائ��ل م��ن امل�س�ؤولي��ة.
و�أ�ش��ار �إىل تبيي�ض ب�ضائ��ع امل�ستوطنات عرب
و�سط��اء و�سما�س��رة فل�سطيني�ين ،بالرغم من
دع��وات املقاطع��ة .وناق���ش م�ش��روع مك��ب
نفاي��ات رم��ون ،ال��ذي يرف�ض��ه الأه��ايل فيم��ا
ترحب به اجله��ات الر�سمية ،الت��ي �ست�ستملك
 200دومن من �أرا�ضيها.

حل ال�سلطة وخمدرات ومر�ضى غزة

وعال��ج ع��دد �أيار �ش���ؤون حل ال�سلط��ة كخيار
حقيق��ي �أو �إعالم��ي .وكتبت "احل��ال"� :ضمن
ما يختل��ف عليه الفل�سطيني��ون اليوم م�ستقبل
�سلطته��م الولي��دة ،البع���ض ي��رى م��ن خاللها
قرب حتقيق الدول��ة ،و�آخرون يرون �صعوبة
اخلال�ص فيها من نري االحتالل".
واهتم��ت بارتف��اع ن�سب��ة متعاط��ي املخدرات
والعقب��ات �أم��ام مكافح��ة الظاه��رة .ونقل��ت
م��ن الأغ��وار ق�ص�ص��اً �إن�سانية و�أخ��رى حول
"اعتقال" االحتالل للأغنام ،وثالثة عن �أحالم
الطفل��ة دين��ا ،والن�س��اء اللوات��ي ينجنب على
الطرقات ويف ال�شاحنات.
و�سلط��ت ال�ض��وء عل��ى م�ش��ايف غ��زة ،وفيه��ا
يح�ص��ل املري���ض على ثالث دقائ��ق يف الك�شف
الطب��ي .ونقل��ت حكاي��ة مريفت �شاه�ين ،التي
كانت �ضحية خط�أ طبي فادح.

"ا�ستظالل" و�صمود

مم��ا �أورده ع��دد حزي��ران" :اال�ستظ�لال"
بال�صحاف��ة اخ�تراق ناع��م" :دف��ع ت�صاع��د
االنته��اكات واالعت��داءات الداخلي��ة بح��ق
ال�صحافي�ين �إىل التعب�ير ع��ن قلقه��م مم��ا
�سم��وه "اال�ستظ�لال" مبهن��ة ال�صحاف��ة م��ن
قب��ل �أ�شخا���ص حم�سوبني على �أجه��زة �أمنية
�أو نا�شط�ين ومعار�ض�ين �سيا�سي�ين ،و�س��ط
التحذي��ر م��ن خماط��ره ،كون��ه ي�ض��ع عام��ة
ال�صحفي�ين املهنيني يف خماط��ر حقيقية تهدد
�أمنهم ال�شخ�صي وعملهم املهني".
وجاء � ً
أي�ضا :عزب��ة الطبيب مبحافظة قلقيلية
حي��اة عل��ى بع��د �سنتم�ترات م��ن جراف��ات
التهجري ،ففي القري��ة  300ن�سمة يعي�شون يف
 50من��زال 35 ،منها مه��ددة باله��دم ،مبا فيها
امل�سجد واملدر�سة.
ومم��ا ورد :املُعم��ر را�ض��ي خ�ض��ر عم��ره 96
�سن��ة و�صغ�يراه عم��ر و�شه��د يف ال�ساد�س��ة.
والربفي�س��ور الفل�سطين��ي نورم��ان علي خلف
يكت�شف ت�سعة �أن��واع جديدة من احليوانات.
وان�ش��راح قرع��ان ت��درب الطالب عل��ى فنون
ال�سياقة على ال�شاحنة.

جنايات ودفاع مدين

و�ض��م عدد مت��وز متابع��ة لعقب��ات االن�ضمام
�إىل حمكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة ،ج��اء في��ه:
"تعال��ت الأ�ص��وات املطالب��ة بالتوج��ه �إىل
حمكمة اجلناي��ات الدولية بع��د االن�ضمام �إىل
ميث��اق روم��ا ،فيم��ا قال خب�ير فل�سطين��ي �إن
�إ�سرائي��ل ه��ي الأخرى ب��د�أت بتجهي��ز ملفات
جلر قي��ادات وم�س�ؤولني فل�سطينيني للمحكمة
ذاتها ،وحماولة حتميلهم م�س�ؤولية العمليات
التفجريية".
وورد في��ه" :اعت��دال ودبلوما�سي��ة الرئي���س
عبا���س ي�ضعان��ه �أم��ام موجة غ�ض��ب �شعبي
كب�ير" ،و"ال�ضي��ف الإ�سرائيل��ي يف الإع�لام
الفل�سطين��ي تطبي��ع �أم متيي��ع؟" و"الدف��اع
امل��دين� 50 ..سي��ارة �إطف��اء فق��ط لأك�ثر م��ن
ملي��وين مواطن و 816جتمع��اً" ،و"مزارعون
ي�شتكون� :أ�سمدة كيماوية ب�أ�سواق غزة تدمر
املحا�صيل الزراعية".

عدوان غزة

خ�ص�صت "احلال" معظم م�ساحتها يف عدد �آب
ملواكب��ة عدوان االحتالل عل��ى غزة ،وجاء يف

العناوي��ن الب��ارزة" :الإع�لام الغربي منحاز
لالحت�لال �إعالميً��ا" ،و "كي��ف �أدرن��ا ع��دوان
االحتالل عل��ى غزة �إعالميًا؟" ،و "ملاذا �أبادت
�إ�سرائيل عائالت كاملة يف غزة" ،و "حمللون:
م��ن املبكر احلديث ع��ن �إعادة غ��زة الآن" ،و
"وحدة الف�صائل �أمهم من ارتفاع �أو انخفا�ض
�شعبيتها بعد العدوان على غزة" ،و "روايات
م��ن غ��زة كتب��ت بال��دم" ،و "النمل��ة" حطمها
اجلن��ود يف م�ساكنه��ا ،و "كرم" م�لاك الرحمة
التي رحل��ت وه��ي "عرو�س" ،و�سج��ا ومها..
جناة بطعم املوت" ،و "جمزرة التنور ..هكذا
ا�صطادت الطائرات ع�شرات املدنيني يف رفح".
ث��ان ،كتب��ت :مل يكت��ف الأب نيقوال
ويف �ش���أن ٍ
�شاه�ين مبعاجل��ة املر�ض��ى م��ن م�شاكله��م
الروحي��ة فح�س��ب ،ب��ل تعدى ذل��ك ليعاجلهم
م��ن �أمرا�ضه��م اجل�سدي��ة با�ستخ��دام الط��ب
ال�شعب��ي" .وعنون��ت �أي�ض��اً" :الل��واء الركن
حمم��د العمل��ة ..اجلن��دي الذي ح��رر ال�ضفة
الغربية عامًا كام ًال".

عدوان وبطالة ومقهى

اختارت "احل��ال" يف �أوراق �أيل��ول البحث يف
مكا�سب �صمود غ��زة وحماذير الرتاجع بفعل
املفاو�ضات واالنق�سام .وتنقلت �إىل البطالة يف
�أو�ساط خريج��ي اجلامعات ،وم��ا ت�سببه من
�إنقا�ص للفرحة .وبثت حكاية مقهى "الهموز"
يف نابل���س ،ال��ذي ه��زم �صاحب��ه احلرك��ة
ال�صهيوني��ة ،حني ت�أ�س�س ع��ام  ،1892و�صار
واحد ًا من املقاهي الأقدم يف فل�سطني كلها.
وع��ادت لر�ص��د ق�ص���ص العدوان عل��ى غزة،
فعنون��ت" :الق�ص��ف يعي��د للمعم��رة عا�شور
ذاكرتها" .ومما جاء فيه" :منذ ثالث �سنوات،
فق��دت امل�سنة ا�شتية عا�ش��ور (� 105سنوات)
ذاكرته��ا ب�ش��كل كل��ي ،ويف احل��رب الأخرية،
وعلى ح�ين قذيف��ة مباغت��ة ،ع��ادت للمعمرة
عا�شور ذاكرتها ،فعا�شت احلزن والفرح".

بدو وا�ستيطان وعا�شق الأفاعي

جم��ع ع��دد ت�شري��ن الأول ب�ين ا�سته��داف
االحت�لال للبدو يف الأغوار ،وتهويده للقد�س.
فقالت :خ�لال ثمانية �أ�شهر ،هدم��ت ما ت�سمى
الإدارة املدني��ة م�ساك��ن الب��دو تارك��ة 688
مواطنا دون م�أوى .فيما قال الباحث املخت�ص
خلي��ل التفكج��ي� ،إننا مل تعد منل��ك غري % 13
من القد�س ،وكان ع��دد امل�ستوطنني يف ال�ضفة

ع��ام  1991ح��وايل � 105آالف م�ستوط��ن� ،أما
الي��وم فق��د �أ�صبح عددهم  380ع��دا عن 200
�ألف داخل القد�س.
و�أوردت "احل��ال" ق�ص��ة جم��ال العموا�س��ي
ال��ذي يعي���ش يف بيتوني��ا غ��رب رام اهلل ،وال
يبتع��د ع��ن الأفاعي مطل ًق��ا ،بل يبح��ث عنها،
ويربيه��ا ق��رب منزل��ه ،ويع�شقه��ا ،ويعي���ش
بينها.

كهرباء وجنّ ارة وخطّ ابة!

وعالج ع��دد ت�شرين الثاين مل��ف �أزمة �شركات
الكهرب��اء ،التي له��ا  7,8ملي��ون �شيقل يف ذمة
املواطنني .يف وقت ترتفع فيه �أ�سعار الكهرباء
وت�سج��ل خالله حاالت غمو���ض ،بينما حتوم
ال�شك��وك ح��ول جاهزيته��ا ملواجه��ة الظروف
اجلوية العا�صفة.
ووردت يف "احل��ال" ق�صة �آمال ابو رفيق (37
عامًا) من خميم الن�صريات ،التي بد�أت العمل
يف �صناع��ة التحف اخل�شبي��ة والأثاث املنزيل،
غ�ير عابئ��ة مب��ا ُيق��ال ع��ن ذكوري��ة املهن��ة.
و�أف��ردت م�ساحة لل�ش��اب �سامل �أب��و الرو�س،
ال��ذي يعم��ل يف اجلم��ع ب�ين الباحث�ين ع��ن
زوجات منذ �سنوات ،يف دور مرتبط بالن�ساء.

"داع�ش" و�أدوية

وج��اء يف ع��دد كان��ون الأول حت��ت عن��وان
"داع�ش ..ال ي�أتي من اخلارج"" :الدين لي�س
امل�شكلة ،اجل�ش��ع هو امل�شكلة ،الفقر ،والظلم،
داع���ش لي���س ً
مر�ضا جرثومي��اً� ،إذا ج��اء فلن
يجيء من اخلارج ،ب��ل �سينبت داخلنا" .فيما
تابعت تغطي��ة �أخرى حقيق��ة داع�ش يف غزة،
وقان��ون يهودية الدولة الذي ت ُف ّ�صله �إ�سرائيل
على مقا�س عن�صريتها.
وفتح��ت "احل��ال" ا�ستق�ص��ا ًء ح��ول الأدوية
والأطب��اء وال�صيادل��ة ،وت�ساءل��ت :مل��اذا
يكت��ب الأطباء وال�صيادل��ة �أنواعً ا حمددة من
الأدوية .وقالت .." :يف حاالت �أخرى ،تتحول
مهن��ة الطب من ر�سالة �إن�ساني��ة �إىل "بيزن�س"
بني الأطب��اء و�ش��ركات الأدوي��ة ،ويف حاالت
�أخرى بني ال�صيادلة وهذه ال�شركات ،فيتحول
الطبي��ب �أو ال�صي��دالين �إىل �سم�س��ار مهمت��ه
الرتوي��ج لأدوي��ة تنتجه��ا �ش��ركات معين��ة،
مقابل مبالغ مادي��ة �أو "هدايا" لت�صبح �صحة
املر�ضى جمرد و�سيلة للربح والك�سب وبطرق
غري م�شروعة".
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�������اق ي���ح���م���ي���ه اهلل وال����ع����ق����ل امل���ت���ن���ور
ا�����س����م رام اهلل ب�
ٍ
ديانا الخياط
�أثارت حماولة جمموع��ة من ال�شركات تغيري ا�سم رام
اهلل ع��ن طريق �إطالق حملة تتجن��ب كتابة كلمة "اهلل"
فتكتبه��ا "رامل��ه" بدعوى احلفاظ عل��ى لفظ اجلاللة؛
قل��ق العديد م��ن مواطني املدين��ة والن�شط��اء وكذلك
اجله��ات الر�سمي��ة يف املدينة التي رف�ض��ت هذا الطرح
ودعت للمحافظة على ا�سم املدينة التاريخي.
وكانت احلملة لتغيري اال�سم بد�أت يف �شهر ت�شرين ثاين املا�ضي
يف الوقت الذي تتعر�ض فيه مدننا وقرانا لأزمة تهويد �شر�سة
م��ن االحت�لال اال�سرائيلي ته��دد هويته��ا وم�ستقب��ل �أجيالها
القادم��ة ،فا�سرائي��ل منذ عام  1948وه��ي تعمل على تر�سيخ
قناعة لدى العامل ب�أن الفل�سطينيني بال هوية وال ح�ضارة وال
تاري��خ .ولأن "الت�سمية �أول ظهور ال�شيء يف اللغة والوعي"،
كما يقول الباحث الفل�سطيني عبد اهلل البياري.
وكان��ت ت�سمي��ة رام اهلل كم��ا ت�ش�ير غالبي��ة الأدبي��ات
التاريخية ،جاءت على يد قبيلة عربية يف �أواخر القرن
ال�ساد�س ع�شر و�سكنت يف قرية �أو غابة حرجية ا�سمها
رام اهلل .حيث تعن��ي كلمة رام املنطقة املرتفعة ،وهي
كلم��ة كنعانية منت�شرة يف �أماك��ن خمتلفة يف فل�سطني،
و�أ�ضاف �إليها العرب كلمة اهلل ف�أ�صبحت رام اهلل.

الفتوى ال�شرعية

"احلــ��ال" التق��ت املفتي حممد ح�سني ال��ذي �أو�ضح

احلك��م ال�شرع��ي يف كتابة ا�س��م رام اهلل على املنتجات
التجاري��ة قائ�لا" :كتابة ا�س��م رام اهلل جائ��ز وال مانع
من بقاء لفظ اجلاللة "اهلل" مقرتنا با�سم مدينة رام اهلل
عل��ى �أي منتج جتاري �أو مل�صق �أو مطبوع كغريه من
الأ�سماء املرتبطة بلفظ اجلاللة ،وال خمالفة �شرعية يف
ذلك" .و�أ�ضاف ال�شيخ ح�سني ب�أنه "يجب �أخذ احليطة
عند اتالف هذه املن�شورات بو�ضعها يف �أماكن تتنا�سب
مع قد�سية اال�سم".

"عل��ى كل م��ن يحاول تغيري هذا اال�سم ان يعدل عن
ر�أيه ويع��ود اىل ال�صواب يف هذا املو�ضوع ،وا�سم رام
اهلل اكرب من ان يتم تغيريه".
وح��ول االج��راءات الت��ي �أعلن��ت البلدي��ة ان��ه �سيتم
اتخاذه��ا بحق ال�شركات امل�شاركة باحلملة قال حديد:
"نح��ن قمنا مبرا�سلة ال�شركات التي ورد ا�سم مدينة
رام اهلل خط���أ عل��ى منتجاته��ا وطالبناه��م بتغيري هذا
اال�س��م وكتابة ا�س��م مدين��ة رام اهلل كم��ا تعودنا عليه
من��ذ مئات ال�سنوات ،ونت�أمل منه��م �أن يتجاوبوا معنا
يف ه��ذا الطلب ،و�إال �ستقوم بلدي��ة رام اهلل �آ�سفة بعدم
ترخي�ص هذه ال�شركات".

خمالفة لعقد الرتخي�ص

وبعد ترق��ب وانتظار للموقف الر�سم��ي حول احلملة،
�أ�ص��درت بلدي��ة رام اهلل بياناً �أكدت في��ه �ضرورة تقيد
كاف��ة ال�ش��ركات وامل�صان��ع العامل��ة يف رام اهلل ب�إبراز
و�إظهار ا�سم املدينة كما هو على منتوجاتها.
وع��ن ذل��ك اجلدل ،ق��ال رئي���س بلدي��ة رام اهلل مو�سى
حدي��د ل��ـ "احلـال"" :نح��ن ن�شدد عل��ى �أن تاريخ هذه
املدين��ة عري��ق ولي���س م��ن �صالحي��ة �أح��د �أن يق��وم
بتغي�ير ا�سمها كتابة �أو لفظا ،فه��ذه املدينة احت�ضنت
جمي��ع �أبنائها من خمتل��ف الديان��ات والتوجهات قبل
ان حتت�ضن جمي��ع الوافدين اليها ،وبالتايل يجب على
اجلميع مراعاة �أن هذا ا�سم ارتبط يف ذهن وعقل وقلب
جمي��ع من عا���ش وول��د ومر منه��ا" .و�أ�ض��اف حديد:

#رام_اهلل_م�ش_رامله

مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي املختلفة حتدث��ت �أي�ضاً
ع��ن مو�ضوع احلملة ،ف�أطلق عدد م��ن الن�شطاء حملة
�إلكرتوني��ة حمل��ت الو�س��م (#رام_اهلل_م�ش_رامل��ه)
بهدف ت�سليط ال�ضوء على هذه الق�ضية.
ال�صح��ايف والنا�ش��ط عل��ى مواقع التوا�ص��ل االجتماعي
حمم��ود حريبات ال��ذي كان �أول م��ن �أطلق ه��ذا الو�سم
�أو�ضح �أن��ه "ال يجب علينا امل�ساهم��ة يف ت�شويه الثقافة
الفل�سطيني��ة وت�شوي��ه �أه��ل مدين��ة عريق��ة تعت�بر م��ن
�أعم��دة الهوي��ة الفل�سطيني��ة" .و�أ�ض��اف" :اذا ر�ضخنا

لهذا التغيري غري املنطق��ي وغري الوجيه ،ف�إننا ن�ساهم يف
ت�شويه ا�س��م هذه املدينة لدى الأجي��ال القادمة ون�ساعد
بغري ق�صد االحتالل الذي يحاول �سرقة هويتنا وثقافتنا.
وح��ول �أهمية مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي يف �إثارة
الر�أي العام ح��ول الق�ضايا� ،أ�ضاف حريبات" :ان ردة
الفع��ل على احلملة والها�شتاغ ت�ؤك��د ان هذه احلمالت
االلكرتوني��ة مهمة جدا م��ن �أجل ت�سلي��ط ال�ضوء على
الق�ضاي��ا املختلفة يف املجتم��ع الفل�سطيني ،ولو مل تكن
م�ؤث��رة مل��ا كانت هنال��ك ردود فع��ل يف ال�ش��ارع وعلى
الفي�سب��وك ترتب عليه��ا �أي�ضاً موق��ف ر�سمي من بلدية
رام اهلل" .كم��ا �أو�ض��ح حريبات �أن "ه��ذا املوقف ي�أتي
�ضم��ن دور تكميلي ب�ين احلملة على مواق��ع التوا�صل
االجتماعي والدور الر�سمي وهذا باعتقادي اجناز مهم

يجب البناء عليه يف كل اخلطوات القادمة".

�إق�صاء الآخر

ال�صح��ايف ولي��د البط��راوي ر�أى �أن ه��ذه احلمل��ة نوع
م��ن �أنواع �إق�ص��اء الآخر وركوب موج��ة الدين م�شري ًا
اىل �أن��ه ال ميكن ب���أي حال من الأحوال تغي�ير ا�سم �أي
مدين��ة فل�سطيني��ة لأي �سبب م��ن الأ�سب��اب خا�صة يف
ظل املحاوالت اال�سرائيلي��ة لتغيري ا�سماء املدن .وقال
البط��راوي :املدين��ة للجميع وا�س��م اهلل لفظ اجلاللة ال
يت��م امتالكه من اي جماع��ة �أو �أفراد او دين معني ،اهلل
للجمي��ع وا�س��م اهلل موجود يف كل م��كان ،وال يوجد �أي
م�برر لطلب تغي�ير ا�سم املدينة �س��وى �أن هذا نوع من
�أنواع حب ال�سيطرة و "املزاودة الدينية".

ال�����ط�����ف�����ل ال������ف������ن������ان حم�����م�����د ق�������ري�������ق�������ع ..ي�����ر������س�����م ب���������أل��������وان��������ه خ�������ي�������وط ح����ي����ات����ه
محمد عمر
رغ��م �صغ��ر �سن��ه� ،إال �أنه اح�ترف الر�سم ،وب��ات ير�سم هم��وم �شعبه
ومعاناتهم و�آالمهم.
"احلال" التقت الطفل الفنان حممد قريقع على هام�ش معر�ضه الذي
�أقي��م يف مرك��ز ر�ش��اد ال�ش��وا الثق��ايف غ��رب مدين��ة غ��زة .و�س�ألته عن
لق��ب "بيكا�سو العرب" الذي يطلق عليه ،فق��ال" :ال �أقبل �أن يقال عني
بيكا�س��و العرب ،فبيكا�سو يحرتف املدر�سة التكعيبيبة يف الر�سم ،و�أنا
�أتبع طريقة �أخرى" .لكنه يعقب مبت�سما�" :أنا �أت�شابه معه ب�أننا نر�سم
بالي��د الي�س��رى ،و�أت�شابه م��ع دافن�شي ب�أنني ر�سم��ت موناليزا ال�شرق
"رمي تلحمي"� ،أما ملهمي ،فهو فان غوخ".
وعن بدايته الأوىل يقول قريقع" :بد�أت الر�سم بالورقة والقلم ،وكانت
�أوىل لوحات��ي هي �أم فل�سطينية ت�ص��رخ وتقول "كفى لالحتالل وللظلم
واال�ستبداد" يف عام  ،2008ث��م انتقلت ال�ستخدام الألوان ومن بعدها
�أل��وان االكريليك ،والآن �أر�س��م على لوحات قما�شي��ة ،وقد ا�ستحدثت
طريق��ة جديدة يف الر�سم وهي الر�سم بال�صمغ ،ال �أريد �أن �أكون ر�ساما
فقط ،و�إمنا �أريد و�ضع ب�صمتي يف عامل الإبداع بني الكبار".

ر�سم وتفوق يف الدرا�سة

مالك قريقع الأخ الأكرب ملحمد ومدير �أعماله يقول �إن حممد يق�ضي وقتا
طويال يف الر�سم ،لكنه متفوق جدا يف درا�سته ،ومعدله ال يقل عن ،%98
حت��ى �إنه ح��ول �سطح منزلن��ا �إىل مر�سم �صغ�ير .وي�ضيف" :ب��د�أ �أخي
الر�س��م وعم��ره � 5سنوات ،ومنذ � 3سن��وات �أ�صبح الإع�لام ي�ستهدفه،
ونح��ن نح��اول �أن نو�ص��ل ر�سالة للع��امل ،ونخ��دم ق�ضيتن��ا ،وموهبة
حمم��د مل تكن يوما موهبة جلمع امل��ال وال�شهرة ،وامنا نعمل من خالل
احلمل��ة االعالمية عرب مواقع التوا�صل االجتماعي على عر�ض مواهب
فل�سطينية جديدة ،من �أجل �إعطاء جميع املواهب فر�صة مثل حممد".
يق��ول اب��ن  13ربيع��ا" :عندم��ا �أر�س��م ال �أ�سم��ع وال �أرى �شيئا �سوى
ري�شت��ي وقطعة القما�ش البي�ض��اء والألوان الت��ي �أح�سها تنعجن بي،
�أنام و�أ�ستيق��ظ و�أنا �أفكر بالر�سم� ،أحلم باللوح��ات و�أقالم الر�صا�ص،

والأل��وان الزيتية ،ف�أن��ا �أر�سم ما يجول بخاط��ري و�أركز على �أحالمي
كطف��ل فل�سطين��ي �أحم��ل هموم كل �أطف��ال فل�سطني ،و�أ�ص��ر دائما على
ر�سم ال�شهداء والأ�سرى واجلرحى".

معار�ض دولية

املعر���ض ال��ذي افتتح يف الذك��رى ال�ساد�س��ة للح��رب الأوىل على غزة
يف  ،2008/12/27وال��ذي �صن��ف مبدع��ه �ضم��ن �أف�ض��ل ع�شري��ن
�شخ�صي��ة حت��ت �س��ن الع�شري��ن يف الوط��ن العرب��ي ح�س��ب وكال��ة
 ،scoopempireو�ش��ارك فيم��ا يق��ارب ت�سع��ة معار���ض فني��ة
منف��ردة وم�شرتكة ،وكذلك �شارك يف معر���ض ببريوت �أقامته ال�سفارة
الفل�سطينية ،ومعر�ض �آخر يف جنوب �أفريقيا عر�ضت فيه لوحاته دون
�أن يكون متواجدا ب�سبب اغالق املعابر ،ومنع قريقع من ال�سفر �إىل بيت
حل��م لر�سم جداري��ة "ال�سالم يف عي��ون الأطفال يف ظ��ل االحتالل" عام
 ،2012فمنع من م�شاركة ر�سامني من ال�ضفة الغربية و�آخرين �أجانب.
و�أك��د قريقع �أن��ه يحاول �أن يطور من نف�س��ه والتعلم الذاتي مب�ساعدة
�أخي��ه مال��ك ،وه��و ي�شاهد فيديوه��ات تعليمي��ة على موق��ع يوتيوب،
وكذلك يطلع على ر�سوم الفنانني الآخرين.

�أكرب لوحة فنية

ويطمح قريقع لأن يك��ون �سفريا لالطفال ،و�أن يحمل ر�سالتهم ويج�سد
همومه��م ،ويطمح لأن ير�سم �أك�بر لوحة بعنوان "ر�سالة �سالم" تدخل
مو�سوعة غيني�س ،م�ؤكدا �أن الفن هو و�سيلة للدفاع عن النف�س.
املعر���ض يحت��وي عل��ى  20لوح��ة فني��ة ،م��ا ب�ين لوح��ات �شخ�صية
لل�شهيدي��ن �أحم��د يا�س�ين ،وفتح��ي ال�شقاق��ي ،وكذلك �ص��ور طبيعية
ق��ال عنها قريق��ع �إنها ت�شعره بالراحة الكب�يرة عندما ير�سمها ،وكذلك
لوح��ات جت�س��د املعاناة الفل�سطيني��ة من ق�صف ودم��ار واغالق ملعرب
رف��ح ،وكذل��ك �أول لوح��ة ر�سمه��ا يف ع��ام  ،2014وه��ي لوح��ة لرجل
خم�سيني يلب�س العمامة وتظهر يف وجهه جتاعيد ال�شقاء واملعاناة.

حممد يف املعر�ض �إىل جانب لوحته "ق�صة وطن".

وق��د �ضم املعر�ض بني �أركانه لوحة عر�ضه��ا الر�سام ال�صغري لأول مرة
�أطل��ق عليه��ا ا�سم "ق�صة وط��ن" ،حتتوي عل��ى �ص��ورة ال�شهيد حممد
ال��درة و�أبي��ه ،وكذل��ك عل��ى طفل ووال��ده يجل�س��ان ف��وق ركام بيتهما،
وخم���س حمام��ات بي�ضاء حتل��ق فوق طف��ل يرتدي حقيبت��ه املدر�سية،
وي�صعد �سلما ي�ستند على ظهر �أخيه ،وطفلة �شقراء تبكي وت�شري بيدها،
باال�ضافة �إىل الأفاعي والعقارب املنت�شرة على الأر�ض ،وعائالت نازحة
حتمل �أمتعتها يف م�شهد ي�شبه كثريا م�شهد النكبة عام .1948

"ق�صة وطن"

حممد قريقع الذي نزح من منزله يف حي ال�شجاعية يف احلرب الأخرية
عل��ى غ��زة مع م��ن نزحوا م��ن �أهايل هذا احل��ي ،الذي يعترب م��ن �أقدم
�أحي��اء مدينة غزة و�أكرثها اكتظاظا بال�سكان والذي �شهد جمزرة على
يد املغت�صبني ال�صهاينة ا�ستمرت  51يوما.

ويعل��ق ابن ال�شجاعية على لوحته اجلديدة قائال" :ق�صة وطن عبارة
ع��ن ر�سم خلط حياة حممد قريقع ،متث��ل  13عاما ،ف�أنا ولدت يف العام
ال��ذي ا�ست�شهد فيه حمم��د الدرة ،وع�شت ثالث حروب مرت على قطاع
غزة ،واحلمامات البي�ض��اء متثل الأ�شخا�ص الذين �ساندوين يف حياتي
وعل��ى عك�سهم العقارب والأفاعي الذي��ن يحاربون جناحي ،ور�سالتي
التي �أريد �أن �أو�صله��ا للعامل ،وحقيبتي التي �أحملها على ظهري ت�ؤكد
�أن املوهب��ة ال ت�ؤث��ر عل��ى الدرا�س��ة ،والعائ�لات التي حتم��ل �أمتعتها
وتن��زح ه��و م�شهد �أقرب �إىل النكبة و�أنا ال��ذي مل �أع�ش تلك الأيام ،لكن
عا�شه��ا �أجدادن��ا جميعا ،وم�شه��د �آخر عاي�شته وهو هج��رة النا�س من
ال�شجاعية يف احلرب الأخرية.
وينه��ي حمم��د حديث��ه بالت�أكيد �أن��ه �سيوا�ص��ل العمل وتطوي��ر نف�سه
و�إي�ص��ال ر�سالت��ه وو�ض��ع ب�صمته يف الع��امل ،التي ي�سع��ى من خاللها
لتحرير فل�سطني.
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