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عجز

�إذا ا�س��تيقظت �ص��باحً ا ،ووجدت كل ال�ش��عوب حتظى ب�ش��يء من احلرية �إال نحن؛ فقل �س��ح ًقا .و�إذا نظرت �إىل العامل ،ور�أيت اليابان مت�شي للأمام
والعربان �إىل الوراء؛ فقل �سح ًقا .و�إذا ر�أيت طف ًال �أمريكيًّا �سمي ًنا و�آخر �صوماليًّا ممحو ًقا؛ فقل �سح ًقا.
و�إذا نظرت �إىل اجلامعات ،ومل تر بني �صفوفها الأوىل ا�سمًا عربيًّا؛ فقل �سح ًقا .و�إذا نظرت �إىل العراق ،ور�أيتها عِ ْلجة؛ فقل �سح ًقا.
و�إذا نظرت �إىل �سوريا واليمن ،ومل تر فيهما �إال الرعب؛ فقل �سح ًقا .و�إذا نظرت �إىل الفن ومل جتدنا؛ فقل �سح ًقا.
و�إذا نظرت �إىل الثقافة ،ومل جتدنا؛ فقل �سح ًقا .و�إذا نظرت �إىل الريموك ،ومل ترنا؛ فقل �سح ًقا.
ال�ضمري "نا" يف كل ما ورد يعود علينا نحن الفل�سطينيني املتفل�سفني ال�سلبيني العاجزين عن فعل �أي �شيء �إال القول ..ف�سح ًقا.
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كيف يختار
ال�صحايف ما يكتبه؟

ك���رت���ون���ة ب��ي�����ض �أم ق��ط��ع��ة ���س�لاح؟
صالح مشارقة
يفتح خميم الريموك مع كل �صباح نافذته على درجة جديدة يف �سلم
املجازر ،ال حب��ق وال روايات ،وال كتاب منفعلني ،وال كبة نية ،وال
حتى ربطة خبز يف الأحياء التي ي�أكلها املوت قطعة قطعة.
التحلي�لات الفل�س��طينية ال تنته��ي؛ فاملح�س��وبون عل��ى النظ��ام
ال�س��وري يقبلون �أن الرتتيبات وال�شيفرات تقول �إنه يجب �أن يكون
املخي��م منطقة نفوذ لل�س��عودية وقط��ر وتركيا ،يف �إط��ار التكتيكات
املرحلية .ودع الفل�سطينيني يعرفون داع�ش.
املح�س��وبون على مي�ين الثورة ال�س��ورية وما تبقى م��ن جي�ش حر
يدعون �أن �ش��باب حما�س يقودون �أكناف بيت املقد�س �ض��د داع�ش،
وينف��ون �أن جمموع��ات خلالد م�ش��عل ه��ي �أول من وطنت عنا�ص��ر
الن�صرة داخل �شقق املخيم.

وملنظمة التحرير حتليالت ومواقف كثرية :مع النظام �ض��د داع�ش
�أحيان��ا ،وم��ع الوقوف على م�س��افة واحدة كثريًا ،ون��داءات للأمم
املتحدة للتدخل ،وال يد عليا يف امل�س���ؤولية عن م�ص�ير �أكرث من مئة
�ألف فل�سطيني هم من بقوا يف املخيم ينتظرون �أن تن�صب لهم دورية
داع�ش امل�شانق وترفع عليهم ال�سيوف �إذا رف�ضوا املبايعة.
ث��م �إن عق��ل �إدارة الأزمات ال ي�س��تدعي �س��وى ا�س��مني فل�س��طينيني،
الدكتور االغا والدكتور جمدالين ،وكالهما عجز يف ال�س��نوات ال�سابقة
عن حماية الن�ساء واالطفال ،وكانت �صلية ر�صا�ص من �أحد م�سلحي
القيادة العامة �أو فتح االنتفا�ضة ،كافية لتمزيق كل مبادراتهم.
وال عالق��ة للحكومة بالو�ض��ع ،ال عل��ى زمن فيا�ض ال��ذي �أدار الأزمة
�إذاعيًّ��ا ،وال على زم��ن احلكومة املقالة التي بارك��ت النهو�ض الديني

مل��اذا ي�ص��وت بع���ض فل�س��طينيي الداخ��ل
للأحزاب ال�صهيونية ..وكيف ميكن ا�ستعادتهم؟
أزهار هناء*
مل��اذا ي�ص��وت فل�س��طينيو الداخ��ل املحت��ل ع��ام  1948للأحزاب
ال�ص��هيونية؟ وما هي امل�ص��الح امل�ش�تركة التي جتمع بني ه�ؤالء
الع��رب وب�ين الأح��زاب ال�ص��هيونية؟ وم��ا ال��ذي يدف��ع العربي
ليكون ع�ض��و ًا يف حزب �ص��هيوين يُهدد بقاءه على �أر�ض��ه؟ وكيف
�ست�س��تطيع الأحزاب العربية بقياداتها وكوادرها و�سيا�س��تها �أن
ت�س��تقطب ه��ذه الفئة من املجتم��ع واعادتها �إىل �ص��فوف احلركة
الوطنية ولتك�سب �أ�صواتها لتزداد قوتها يف الربملان الإ�سرائيلي؟
�أ�س��ئلة كثرية حتتاج منا لإجابات وا�ضحة و�صادقة لن�ستطيع
�أن نفهم هذه الظاهرة.
"احل��ال" يف ه��ذا التقري��ر تق��ر�أ ه��ذه املع�ض��لة ع�بر مقابلة
م�صوتني فل�س��طينيني للأحزاب ال�ص��هيونية ملعرفة دوافعهم،
وتقابل �أي�ضا الأحزاب العربية لتعرف موقفها من ه�ؤالء.

اليمني املتطرف يعود للواجهة

انتهت االنتخابات الإ�س��رائيلية باختيار ال�ش��ارع الإ�س��رائيلي
اليمني املتطرف مرة �أخرى ليكون م�س�ؤو ًال عن ت�شكيل الربملان
مرة �أخرى ،وو�ص��لت ن�سبة امل�شاركني يف االنتخابات االخرية
اىل  ،%72.3كم��ا �أن ن�س��بة الناخب�ين الع��رب  %66ون�س��بة

الناخبني العرب الذين منحوا �أ�ص��واتهم للأحزاب ال�صهيونية
 %13ح�سب موقع عرب  48يف الداخل املحتل.
وع��دا عن فوز القائمة العربية امل�ش�تركة ب��ـ  13مقعد ًا ،فهناك
مقاع��د عربية يف االحزاب ال�ص��هيونية توزعت على حمد عمار
يف حزب ا�س��رائيل بيتنا؛ وزهري بهلول يف االحتاد ال�ص��هيوين؛
وفري��ج العي�س��اوي يف مريت���س ،و�أيوب قرا يف ح��زب الليكود.
وه��ذا يعني �أنن��ا �أمام  17مقع��دا للعرب .لو كانت با�س��م كتلة
واح��دة لأحدث ذلك فرقا يف املفهوم واملمار�س��ة ويف كل تقلبات
احل�ضور الفل�سطيني يف ال�سيا�سة اال�سرائيلية.

ملاذا �صومت لـ "ال�صهيونية"؟

"احل��ال" التق��ت حامت ح�س��ون من قرية �ش��فا عمرو و�س���ألته عن
�س��بب منح �صوته لأحزاب �ص��هيونية ،فقال" :النظام الدميقراطي
مين��ح املواط��ن حري��ة الت�ص��ويت وي�ؤم��ن ل��ه ذلك دون خ��وف او
وجل ،من هنا ف�إن املواطن العربي يرغب مبمار�س��ة هذا احلق رغم
ال�ض��غوطات التي تفر�ض��ها الأحزاب العربية على املواطنني الذين
�س��ئموا االنق�س��امات احلزبية العربية يف املا�ض��ي ،ما جعل ن�س��بة
امل�صوتني العرب كبرية".
�ص13

م���������������س�������اب�������ق�������ة خ������ي������ر ج�����ل�����ي�����������س
الطالب الأعزاء ،هل قر�أمت خم�سة كتب؟
انتبهوا! �أمامكم ع�شرون يومًا فقط.
نود �أن نذكركم :يوم � 2015/5/5ستعقد م�سابقة "خري جلي�س" .فاقر�أوا وعوا ،وتعالوا لتناف�سوا على اجلوائز املالية.

يف �س��وريا ،وال يف زم��ن حكوم��ة احلم��د اهلل الت��ي تقول ر�أيه��ا يف �أزمة
الريموك كما تقوله جبهة التحرير الفل�سطينية؛ ت�ضامنيات و�شعارات
وم�صطلحات ر�أي عام ال تقلي بي�ضة واحدة لطفل جائع يف املخيم.
لي�س �ص��عبًا �أن تفتح وزارة الداخلية ق�س��مًا لإ�ص��دار جوازات �سفر
م�ؤقتة للمنكوبني الفارين.
لي���س �ص��عبًا �أن تعل��ن وزارة اخلارجي��ة الط��وارئ الدبلوما�س��ية
ال�ستقبال �أفواج اللجوء ال�سيا�سي ،لي�س يف �أوروبا بل يف كل العامل.
لي�س �صعبًا �أن تذيل احلكومة خرب اجتماعها اال�سبوعي بتخ�صي�ص
ملبغ مايل لإدارة احتياجات املخيم.
لي���س �ص��عبًا �أن يلتق��ي املالكي بان ك��ي مون لالتفاق على م�ض��اعفة
اخلدمات يف ظل الأزمة.
لي�س �ص��عبًا �أن ت�س��افر وزيرة الرتبية لتت�أكد من �أن تدري�س الأوالد
الالجئني ي�سري ب�شكل ح�سن.

لي�س �ص��عبًا عل��ى التعليم العايل �أن ي�س���أل عن قوائ��م اجلامعيني يف
الريموك ويغطي الأق�ساط.
لي�س �ص��عبًا على وزارة العمل �أن ت�ض��يف جي���ش البطالة يف املخيم
على جي�ش البطالة هنا.
لي�س �ص��عبًا على وزير ال�ص��حة زيارة دم�ش��ق والت�أك��د من الطعوم
والأدوية وال�صيدليات.
�ش��كلوا وزارة للمهجرين يف �أقرب تعديل وزاري .هذا ممكن ومقبول
على الأغلب.
ال تقول��وا ه��ذا تف�ض��يل للفل�س��طيني عل��ى �أخي��ه ال�س��وري .قدم��وا
اخلدمات لالثنني �إذا التب�س الأمر.
ال تقول��وا �إن ه��ذا يعف��ي الأونروا من م�س���ؤولياتها� ،أنق��ذوا النا�س
و�أعيدوا اخلدمة للوكالة.
فقط �أنقذوا النا�س من �سيوف داع�ش وبراميل النظام.
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خريجو العناية التنف�سية يبحثون عن �إطار نقابي ينقذهم من البطالة
مرام عرار*
البطال��ة وغي��اب الإط��ار النقاب��ي ،م�ش��كلتان
يواجههم��ا خريج��و العناي��ة التنف�س��ية ،فه�ؤالء
ال�شباب در�س��وا على �أمل تعيينهم بعد التخرج،
لكنهم وجدوا �أنف�سهم عاطلني عن العمل.
والعناي��ة التنف�س��ية ه��و تخ�ص���ص يف الرعاي��ة
ال�ص��حية الت��ي تهتم باالرتقاء ب�ص��حة ووظائف
القل��ب والرئ��ة؛ لذل��ك يق��وم �أخ�ص��ائيو العناية
التنف�س��ية بتطبي��ق الأ�س���س العلمي��ة التي تعمل
عل��ى الوقاي��ة م��ن اال�ض��طراب املزم��ن واحلاد
للجه��از القلب��ي الرئ��وي ومعاجلت��ه� ،إ�ض��افة
�إىل معرفته��م بالأ�س���س العلمي��ة لف�س��يولوجيا
اجل�س��م و�أمرا�ض القلب والرئة ،وهو تخ�ص���ص
�أك�س��بهم الق��درة عل��ى �إج��راء تقيي��م للمر�ض��ى
ذوي اال�ض��طرابات الرئوي��ة القلبي��ة وتوعيتهم
ومعاجلتهم بفاعلية.
�إخال���ص ع��رار ( 23عامً��ا) خريج��ة ه��ذا
التخ�ص���ص من الكلية الع�صرية ،مل ترتك مكانا
�إال وبحث��ت فيه عن فر�ص��ة عمل� ،إال �أنها قوبلت
برف�ض كلي بحجة �أنه تخ�ص�ص غري موجود وال
توج��د نقابة حتم��ي هوالء اخلريج�ين وتندرج
�أ�سما�ؤهم فيها.
و�إخال�ص مل تكن �أكرث حظا من خريجي الدفعات
ال�س��ابقة من التخ�ص���ص نف�س��ه ،الذي��ن وجدوا
�أنف�س��هم حت��ت مطرق��ة البطال��ة .عن ذل��ك قالت
ع��رار :حل م�ش��كلة ه���ؤالء اخلريج�ين يجب �أن
يك��ون ب�إدراج �أ�س��مائهم �ض��من نقاب��ة تدافع عن
تخ�ص�صهم وتطلب فتح فر�ص عمل لهم.
وق��ال م�س���ؤول التخ�ص���ص يف الكلية الع�ص��رية
الدكت��ور ربح��ي ب�ش��ارات �إنهم ي�س�يرون بخطى
بطيئة يف �إقن��اع وزارة ال�ص��حة بتوظيف ه�ؤالء
الط�لاب و�إنه��م متكنوا م��ن حتقيق خط��وة �أوىل
وهي منح الطالب بطاقة مزاولة املهنة .و�أو�ضح

�أ�سامة النجار.

ب�ش��ارات ان �س��بب البطالة هو عدم وجود ج�سم
نقابي لهم ،علما ان عدد خريجي هذا االخت�صا�ص
ي�ص��ل اىل اخلم�س�ين ،م�ش�يرا اىل �ض��عف االقبال
على التخ�ص���ص الن درا�سته مكلفة جدا ،م�ضيفا
ان��ه يف بداي��ات التخ�ص���ص ،كلف��ت املخت�برات
اخلا�ص��ة ب��ه من ثمانني �إىل ت�س��عني �أل��ف دوالر،
وذل��ك كله يف �س��بيل �إجناح تخ�ص���ص ن��ادر وله
حاجة يف ال�سوق الفل�سطينية.

�ضعف الثقافة ب�أهمية التخ�ص�ص

و�أو�ض��ح الدكتور ب�ش��ارات �أن التخ�ص���ص الذي
وافق��ت علي��ه وزارة الرتبي��ة والتعلي��م وباركه
وزي��ر ال�ص��حة يف وقتها م��ن �أهم التخ�ص�ص��ات،
مرجعً��ا �أهميت��ه لك��ون �أمرا���ض التنف���س ه��ي
ثالث �أ�س��باب الوفيات يف فل�س��طني ،وذلك ب�س��ب
طبيعة فل�س��طني البيئي��ة وال�ص��حية ،م�ؤكدا �أن

عادل �أبو عامرية.

�ض��عف الثقاف��ة ب�أهمي��ة التخ�ص���ص هي �س��بب
لع��دم ح�ص��ول اخلريج�ين عل��ى وظائ��ف يف
القطاعني العام واخلا�ص يف ال�ض��فة ،علما انه يف
م�ست�ش��فيات القد�س ،ترخ�ص غ��رف عمليات لهذا
التخ�ص�ص.
وقال الدكتور ربحي �إن الو�ضع ال�سيا�سي احلايل
وعدم متكن ال�س��لطة م��ن دفع روات��ب املوظفني
احلالي�ين ه��و �أح��د الأ�س��باب التي حت��ول دون
توظيف اخلريجني يف هذا االخت�صا�ص.
وا�ضطر اخلريج عادل �أبو عامرية للعودة ملقاعد
الدرا�س��ة م��ن جدي��د ،معرب��ا ع��ن �أ�س��فه لعامني
ق�ض��اهما يف درا�س��ة تخ�ص���ص ال وج��ود وظيفيًّا
ل��ه �إال يف حال �س��فره للخارج ،مو�ض��حا انه رغم
ت�ش��جيع كث�ير م��ن االطب��اء ل��ه ولزمالئ��ه ب���أن
التخ�ص���ص مهم ويوجد له م�س��تقبل وظيفي� ،إال
انه ال يرى �شيئا مب�ش ًرا.

�إخال�ص عرار.

النجار :م�ستعدون
للتعاون مع اخلريجني

و�أو�ض��ح م�س���ؤل نقاب��ة املهن ال�ص��حية ا�س��امة
النج��ار ان تخ�ص���ص العناي��ة التنف�س��ية جدي��د
وهن��اك ع��دم معرف��ة كافي��ة باهمية التخ�ص���ص
وم�ؤه�لات اخلريجني الذين در�س��وا التخ�ص���ص
وطبيعة عملهم ومدى حاجة وزارة ال�صحة لهم.
ودعا النجار الطالب �إىل �إ�ص��دار ن�ش��رة تعريفية
بطبيعة التخ�ص���ص ودرا�س��تهم وم��دى �أهميتها
و�أن يجتمع��وا م��ع النقاب��ات ال�ص��حية �أو م��ع
ال��وزارة و�أن يطلب��وا م��ن ال��وزارة �إدراجه��م
�ض��من وظائ��ف ال��وزارة ،ودعاه��م � ً
أي�ض��ا �إىل
جتمي��ع �أنف�س��هم وعم��ل نقابة من خ�لال التوجه
لوزارة العمل مبينا ان��ه على الطالب اخلريجني
ان يظه��روا �أنف�س��هم ومهنته��م ويدخل��وا يف
ح��وار نقاب��ي م��ع وزارة ال�ص��حة يف ق�ض��يتهم،

طارحً ا مثا ًال �ش��بيهًا وهو ما ح�ص��ل يف تخ�ص���ص
الب�صريات الذي مل يكن موجودًا يف ال�صحة و�أنه
عن��د اجتماع��ه م��ع نقابة الب�ص��ريات و�ش��رحهم
له طبيع��ة العمل وم��دى �أهميت��ه ،مت اقرتاح �أن
يكون يف كل مديرية �صحة �أو م�ست�شفى �أخ�صائي
ب�ص��ريات ،ومت �إعالن وظائف من وزارة ال�صحة
لهذه التخ�ص�ص.
و�أبدى النجار ا�ستعداده للتعاون مع اخلريجني
يف �إن�ش��اء نقاب��ة واحلدي��ث م��ع امل�س���ؤولني عن
تخ�ص�ص��هم و�أن يقوم��وا بحمل ر�س��التهم وعمل
نقاب��ة له��م ،ومن ث��م التوجه �إىل وزارة ال�ص��حة
لإقناع امل�س�ؤولني ب�أنهم خمتلفون عن التمري�ض،
و�أنه��م يقوم��ون بعم��ل خمتلف و�أن تخ�ص�ص��هم
نادر.
٭ طالبة يف دائرة االعالم بجامعة بريزيت

�إف�����������������رازات االن�����ت�����خ�����اب�����ات الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة
نظير مجلي
�أه��م نتائج االنتخابات اال�س��رائيلية هي �أنه��ا �أفرزت �أكرثية
ميينية يف احلكم و�أكرثية عربية يف املعار�ضة.
�أم��ا الأكرثية اليمينية ،فقد ح�ص��دت  67مقع��د ًا من جمموع
 ،120ما يتيح لليمني –ح�س��ب املفرت���ض� -أن يقيم حكومة
ثابتة .ونقول ح�سب املفرت�ض ،لأن رئي�س احلكومة املنت�صر
بنيام�ين نتنياهو ،يحاول التهرب من هذه النتائج ويوا�ص��ل
م��ا بد�أه يف املعرك��ة االنتخابية من طعن��ات يف ظهر رفاقه يف
اليم�ين ،ليقي��م حكوم��ة "وح��دة وطنية" مع مع�س��كر حزب
العمل املعار�ض بقيادة يت�س��حاق هريت�سوغ وت�سيبي ليفني
(الذي �س��مى نف�س��ه "املع�سكر ال�ص��هيوين" ،احلائز على 24
مقعدا).
فنتنياه��و ،ح�ص��ل على  30مقع��دا ،بخطة طافح��ة بالدهاء.
�إذ �إن��ه يئ���س خ�لال املعرك��ة االنتخابية من احل�ص��ول على
�أ�ص��وات من قوى الي�س��ار والو�س��ط فلج���أ �إىل جمهور رفاقه
وحلفائه يف اليمني وخ�صو�ص��ا بني امل�ستوطنني وبني اليهود
الرو���س وال�ش��رقيني .وراح يناف�س��هم يف التط��رف اليمين��ي
العن�صري ("لن تقوم دولة فل�سطينية يف عهدي" ،و "�أنقذوا
الدول��ة ،فالناخب��ون الع��رب يتدفق��ون على ال�ص��ناديق").
وجن��ح يف حتطيم ثالث��ة �أحزاب هي :البي��ت اليهودي ،وهو
ح��زب امل�س��توطنني برئا�س��ة نفت��ايل بينيت ،ال��ذي هبط من
 12اىل  8مقاع��د ،وح��زب ا�س��رائيل بيتن��ا برئا�س��ة �أفيغدور
ليربم��ان ،ال��ذي هب��ط م��ن  13اىل  6مقاع��د .وحزب �ش��ا�س
لليهود ال�شرقيني الذي هبط من  11اىل  7مقاعد.

ومع بدء املفاو�ضات لت�شكيل حكومته اجلديدة ،رف�ض مطالب
الأحزاب الثالثة يف تقا�س��م كعكة احلكم .رف�ض طلبي بينيت
وليربم��ان تعيينهم��ا يف �أحد املن�ص��بني :وزي��ر دفاع ووزير
خارجية .ويحاول �إقناع رئي�س �ش��ا�س �أرييه درعي بالتخلي
عن من�صب وزير الداخلية .وهم من جهتهم يت�صرفون كبالع
املو�س��ى .ال يرتكون��ه خو ًفا من ت�ش��كيل حكومة م��ن دونهم.
ولكنهم غا�ض��بون عليه غ�ض��بًا �ش��ديدًا .ويهاجمونه ب�صوت
خاف��ت .وينبطحون �أمامه حتى مين عليهم بالفتات .وهو من
جهت��ه يتبغدد عليهم .ويتهمهم مبحاولة �إ�س��قاط حكم اليمني
ب�س��بب طمعهم بالوزارات ويهددهم بـ "اللجوء م�ض��ط ًرا �إىل
حكومة وحدة مع هريت�سوغ".
يف الأحادي��ث الداخلية ،يتحدث بيني��ت وليربمان عن "�أكرب
خديع��ة ينفذه��ا �سيا�س��ي �إ�س��رائيلي �ض��د رفاقه يف مع�س��كر
اليمني" وعن "خوف نتنياهو من �ض��غوط الرئي�س الأمريكي
ب��اراك �أوبام��ا ودول االحت��اد الأوروب��ي" ،ب��ل وعن "خطة
للرتاجع يف مو�ض��وع اال�س��تيطان واملفاو�ض��ات حول �إقامة
دول��ة فل�س��طينية بحج��ة ع��دم ت�ش��كيل حكومة مي�ين تقود
�إ�س��رائيل �إىل عزلة �شديدة" وغري ذلك .ويرد بع�ض املوظفني
يف مكتب نتنياهو �أن "احلكمة تتطلب حكومة م�س���ؤولة ت�صد
العزلة" ،وهو ما يف�س��ره اخلرباء واملعلقون على �أنه متهيد
جللب هريت�س��وغ" ،فهو يخ�ش��ى فعال من العزلة ويف�ضل �أن
يكون يف وزارته هريت�سوغ وليفني اللذان �سي�سعدهما التنقل
من دولة لأخرى لتمثيل اخلط املعتدل ،فهذا هو ال�س��بيل لأن

يظل امل�س��ار ال�سيا�س��ي جامدًا والعامل ي�ص��فق لإ�س��رائيل".
وال ي�تردد البع�ض يف و�ص��م هريت�س��وغ على �أن��ه ينوي �أن
ي�ش��تغل يف حكوم��ة نتنياه��و "ورق��ة تني ت�س�تر العورات".
واحلجة التي ميكن �أن يتذرع بها جاهزة :الأو�ضاع الطارئة
يف املنطق��ة يف ظ��ل االتفاق بني �إيران وال��دول العظمى حول
امل�شروع النووي.
هريت�س��وغ م��ن جهته ،نف��ى �أن يكون على ا�س��تعداد لدخول
حكومة نتنياه��و .ولكن نفيه جاء ني ًئا ومائعًا .وال ي�س��تبعد
�أن يج��د نف�س��ه يف حكومة كهذه ،م��ع العلم ب�أن ه��ذه الفكرة
تلقى معار�ض��ة لدى ثلث كتلته الربملاني��ة (الثلثان الباقيان
يت�أرجح��ون ب�ين م�ؤي��د وم�تردد) .ولك��ن ،يف ح��ال رف���ض
هريت�س��وغ ب�ش��كل حقيقي ،هناك حزب �آخر مر�ش��ح للدخول
مكان��ه هو حزب "يوجد م�س��تقبل" برئا�س��ة يائري لبيد .وهو
أي�ض��ا ي�ص��لح �أن يكون "ورقة تني" وي�صلح �أن يكون ً
� ً
�سوطا
بيدي نتنياهو ،يهدد به رفاقه يف اليمني.
خال�ص��ة الق��ول �أن نتنياه��و ال يع��رف املب��ادئ ،ولي���س ل��ه
�ص��احب ،ولكنه فن��ان يف التهرب من االلتزام��ات ويف الوقت
نف�سه احلفاظ على احلكم.
م��ن اجله��ة الأخ��رى ،ج��اء انت�ص��ار "القائمة امل�ش�تركة"،
الت��ي حتال��ف يف �إطارها �أكرب الأح��زاب العربي��ة الوطنية:
اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة واحلركة اال�سالمية
واحلرك��ة العربي��ة للتغي�ير والتجم��ع الوطني ،وح�ص��لت
عل��ى  13مقع��دًا ،بزيادة مقعدي��ن عما كان له��ا وهي مفرقة
يف ث�لاث كتل انتخابية .فهذا مك�س��ب وطن��ي كبري للجماهري
الفل�س��طينية يف �إ�سرائيل .ينطوي على مغزى �أكرب بكثري من
م�س���ألة عدد الن��واب .فالوح��دة الوطنية مطل��ب جماهريي

ملح .وجاءت القائمة بوجوه جديدة على ال�ساحة القيادية:
رئي���س القائمة �أمين ع��ودة ومعه ثالثة ن��واب �آخرين جدد
بينه��م ام��ر�أة م��ن اجلبه��ة (عائدة توم��ا ويو�س��ف جبارين
وعب��د اهلل �أب��و معروف) ،ونائب��ان �آخران جدي��دان �أحدهما
م��ن احلركة الإ�س�لامية (عبد احلكيم ح��اج يحيى) ،والثاين
من العربية للتغيري (�أ�س��امة ال�س��عدي) .ولأول مرة ،توجد
نائبت��ان عربيتان يف الكني�س��ت (عايدة توم��ا وحنني زعبي)
وه��ذه �إ�ش��ارة مهم��ة لتق��دم مكان��ة امل��ر�أة يف قي��ادة العمل
ال�سيا�سي.
ولع��ل الأم��ر الأهم ه��و اخلطاب ال�سيا�س��ي اجلدي��د الذي
تطرح��ه القائمة امل�ش�تركة جتاوبًا مع مطال��ب اجلماهري،
وهو :تركيز جل االهتمام على مهمة الت�أثري على ال�سيا�سة
الإ�سرائيلية .فهم ي�شكلون الآن ثالث �أكرب كتلة يف الكني�ست
بع��د الليكود واملع�س��كر ال�ص��هيوين .ولديهم وعي وا�ض��ح
ب�ض��رورة الت�أث�ير لتغي�ير �سيا�س��ة احلكوم��ة و�سيا�س��ة
املواطنني اليهود عمو ًما يف �أربع ق�ض��ايا �أ�سا�س��ية :ال�سالم
وامل�س��اواة والعدال��ة والدميقراطية .فه��ذه القيم باتت يف
خط��ر يف �إ�س��رائيل .ونح��ن الفل�س��طينيني �أول �ض��حاياها.
وتق��ع علين��ا م�س���ؤولية كبرية ،مل ن�س��تنفدها يف املا�ض��ي
كم��ا يجب ،وعلينا الي��وم �أن ندير �سيا�س��ة حكيمة جتعلنا
م�ؤثرين فيها.
وعل��ى الرغم م��ن �أن هذا اخلطاب جديد ،ويعرب عنه ب�ش��كل
�أ�سا�س��ي �أمين عودة ومعه بع�ض ولك��ن لي�س جميع النواب
الع��رب� ،إال �أن �أثره بد�أ يظهر خالل املعركة االنتخابية .فقد
�أعلن كثري من املعلقني �أن "القائمة امل�ش�تركة" هي الوحيدة
من بني الكتل التي حتمل يف رحمها طاقة �أمل.
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اقت�صاديون :تذبذب الدوالر يزيد الفقري فقرا والغني ارتباكا ..والكل يف يد �أمريكا
نور عبد الفتاح
بني ثالثة �ش��واقل و�أربعة ،يتذبذب �سعر �صرف
الدوالر الأمريكي ،تاركا اثرا �ص��عبا ال يح�س��ب
ب�ض���آلة االغ��ورات ،بل بخ�س��ائر كب�يرة احيانا
على االقت�ص��اد الوطني .حي��ث تت�أثر التعامالت
اليومي��ة يف حي��اة الفل�س��طينيني نتيج��ة له��ذا
التذبذب امل�ستمر ،وي�ؤثر ذلك على الأفراد ب�شكل
خا���ص والقطاع��ات االقت�ص��ادية وامل�ؤ�س�س��ات
وال�شركات ب�شكل عام.

�ضرر يف �إيجار املنزل

منري القا�س��م �أحد املت�ضررين من تذبذب �أ�سعار
الدوالر يف فل�سطني ،كونه موظفا يتقا�ضى راتبه
بال�ش��يقل ،يف ح�ين �أن التزاماته املالي��ة ك�إيجار
املن��زل تتم بالدوالر ،وبالتايل ف�إنه ي�ض��طر لدفع
�ش��واقل �أكرث عند ارتفاع �أ�سعار �صرف الدوالر.
وع��ن ذل��ك يقول" :ل��دي العديد م��ن االلتزامات
التي �أ�س��ددها بالدوالر ،فمث�لا قيمة �إيجار منزيل
ت�س��اوي  $400كنت �أ�س��ددها بال�شيقل يف بع�ض
الف�ترات مب��ا يع��ادل � 1400ش��يقل ،يف حني �أين
�أ�سددها الآن مبا يقارب � 1600شيقل".

تذبذب يف ت�سديد القرو�ض

وت�ش�ير مي�س��اء ن��ادر الت��ي تتقا�ض��ى راتبه��ا
بال��دوالر �إىل �أنه��ا ت�س��دد �أق�س��اط قر���ض البنك
بال�شيقل ،وتقول �أنه "عند ارتفاع �أ�سعار �صرف
الدوالر ،ف�إن قيمة ت�سديد الق�سط بال�شيقل ترتفع
و�أ�س��تفيد من ف��ارق ال�س��عر ،بحيث يك��ون عدد
الدوالرات �أقل والعك�س �صحيح ،ولذلك يختلف
ت�س��ديد الق�سط لدي� ،إما بزيادة �أو نق�صان تبعا
لأ�سعار ال�صرف".
بينم��ا ي�ش��كل تذب��ذب �أ�س��عار �ص��رف ال��دوالر
ل��دى خليل مناع وهو �ص��احب �ش��ركة �س��ياحة
وا�س��تثمار يف رام اهلل ،تباين��ا يف الإي��رادات
وامل�ص��روفات ،يف ظ��ل �أن معظ��م �إيرادات��ه
بال��دوالر فيم��ا تك��ون �أغل��ب م�ص��روفاته ،ومن

بينها رواتب العمال ،بال�ش��يقل .ويو�ضح مناع:
"انخفا�ض �أ�سعار �صرف الدوالر مقابل ال�شيقل
يرتب على ال�ش��ركة التزامات وم�ص��اريف �أكرب،
والعك�س �صحيح".

نظام نقدي متعدد العمالت

ويتعام��ل نظام النق��د مع ثالث عمالت رئي�س��ية
(�ش��يقل -دوالر -دينار) ،يعود ا�س��تخدامها �إىل
بروتوك��ول باري�س االقت�ص��ادي عام  1994بني
منظم��ة التحري��ر واجلان��ب اال�س��رائيلي ،الذي
عالج امل�سائل النقدية املتعلقة يف تنظيم الن�شاط
النق��دي وامل�ص��ريف ،باي��راد ن���ص يفي��د ب�إبق��اء
وا�س��تخدام ال�ش��يقل الإ�س��رائيلي عملة ر�س��مية
يف مناط��ق ال�س��لطة وي�س��تخدم لت�س��وية كاف��ة
املدفوعات الر�سمية وغري الر�سمية.
وي�ش�ير ال�ص��حايف واملحل��ل االقت�ص��ادي جعفر
�ص��دقة �إىل �أن ال�ش��يقل هو عملة التداول اليومي
يف البيع وال�ش��راء ،بينما ي�ش��كل الدوالر العملة
الدارج��ة يف غالبي��ة اال�س��تثمارات ،وت�س��ديد
االلتزام��ات ،ك�أق�س��اط القرو���ض ،واملدار���س،
وج��زء من املن��ازل ،ويبق��ى الدينار م�س��تخدما
يف العقود العقارية ،ك�ش��راء الأرا�ضي واملنازل
وغريها من العقارات.

الرتكيز على ا�ستخدام الدوالر

و�أو�ض��ح مدي��ر دائ��رة الأبح��اث وال�سيا�س��ات
النقدية يف �س��لطة النق��د حممد عطا اهلل �أنه تعزز
ا�س��تخدام ال��دوالر يف الآون��ة الأخ�يرة ،ك��ون
م�ؤ�ش��رات االقت�ص��اد االمريكي تبني �أنه يتعافى
مب�س��توى �أعلى من املتوقع ،و�أنه من املرجح �أن
يرف��ع البنك الفي��درايل االمريكي �س��عر الفائدة،
ولذل��ك عززت الثق��ة بال��دوالر وزاد الطلب على
العملة.
وبني عطا اهلل �أن اعتماد موازنة ال�س��لطة ب�ش��كل
رئي�س��ي على املنح وامل�ساعدات التي يف معظمها

ت�أت��ي بال��دوالر� ،س��اهم بتفعي��ل دور ال��دوالر،
ال �س��يما �أن ج��زءًا كب�يرًا من روات��ب القطاعات
اخلا�ص��ة بالدوالر وله قبول يف التعامل يف �أغلب
القطاعات ،ومنها املحالت واملطاعم.

الو�ضع االقت�صادي يف ظل
تذبذب �أ�سعار ال�صرف

ويتمخ�ض عن تغريات �أ�س��عار ال�ص��رف وجود
فئات رابحة و�أخرى خا�س��رة ،وذلك تبعا لآلية
تعاملها �إذا كانت من دوالر ل�شيقل �أو العك�س.
وي�ؤث��ر التباي��ن يف �أ�س��عار ال�ص��رف �أوال عل��ى
الأف��راد الذي��ن يتقا�ض��ون وينفق��ون بعم�لات
خمتلف��ة ،ما ي�ؤثر عل��ى �إمكانية الإنفاق والقدرة
ال�شرائية.
ويو�ضح �صدقة �أن "الغالبية العظمى يتقا�ضون
رواتبه��م بال�ش��يقل� ،س��واء موظف��و احلكوم��ة
او ع��دد كب�ير م��ن موظف��ي القط��اع اخلا���ص،
والعامل��ون يف �إ�س��رائيل ،وان االرتف��اع يف قيمة
الدوالر ،كما يحدث حاليا ،ي�ش��كل �ضربة كبرية
لقدرته��م ال�ش��رائية ،وبالت��ايل مل�س��توى حي��اة
�أ�س��رهم ،بينم��ا م��ن لدي��ه ا�س��تثمارات مقيم��ة
بال��دوالر او الدين��ار ،كالأ�س��هم مث�لا ،او لدي��ه
مدخ��رات بهاتني العملتني ،ف��ان ارتفاع الدوالر
يعني تعظيم ثروته ،كما ي�س��تفيد منه �أي�ضا من
يتقا�ض��ون رواتبهم بالدوالر كموظفي املنظمات
غري احلكومي��ة ،وبع���ض ال�ش��ركات التي تدفع
رواتب بهاتني العملتني".
من جانب التجار وامل�س��توردين ،يف�س��ر �صدقة،
ب�أن انخفا�ض الأ�س��عار �س��ي�ؤثر على مبيعاتهم،
م��ا يجعلهم يرفعون الأ�س��عار ليعو�ض��وا الفرق
يف البيع كونهم ي�ستوردونها بالدوالر ويبيعونها
بال�ش��يقل .وارتفاع الدوالر ي���ؤدي الرتفاع كلفة
اال�سترياد من اخلارج ،خ�صو�صا ان عددا كبريا
من ال�سلع ،ال �س��يما الأ�سا�سية� ،أ�سعارها مقيمة
بال��دوالر وتدفع بال��دوالر ،ما يعن��ي يف النهاية

طارق احلاج.

جعفر �صدقة.

املزي��د من االعب��اء عل��ى املواطنني و�إ�ض��عاف
قدرتهم ال�شرائية.
ويو�ضح �صدقة" :كذلك االمر مع ال�شركات التي
تبي��ع منتجاته��ا م��ن �س��لع وخدمات بال�ش��يكل،
بينم��ا عملة موازنته��ا بال��دوالر او الدينار ،فان
ارتفاع الدوالر خالل ال�س��نة الأخرية ترك �آثارا
�س��لبية على �ص��ايف �أرباحها ،وهن��اك الكثري من
ال�شركات اظهرت ميزانياتها ارتفاعا يف �إيراداتها
وارباحها عند احت�س��ابها بعملة ال�ش��يقل ،بينما
انخف�ضت هذه الإيرادات والأرباح عند حتويلها
�إىل الدوالر او الدينار".

�س��تنخف�ض ،لأن ه��ذه امل�ش��اريع تكون مربمة
باتفاق��ات بالدينار �أو ال��دوالر ،بينما �إيرادات
ال�س��لطة الفل�سطينية من ال�ض��رائب بالتحديد
ه��ي بال�ش��يقل الإ�س��رائيلي وبالت��ايل ،فالقيمة
احلقيقي��ة للإي��رادات تنخف���ض ،وبالت��ايل
املقدرة على الإنفاق وت�سديد الديون تقل".

�ضرر على وزارة املالية اي�ضا

�أم��ا على م�س��توى القطاع الع��ام ،فيبني عميد
كلي��ة االقت�ص��اد يف جامع��ة النج��اح ط��ارق
احل��اج �أن��ه "م��ع ارتف��اع ال��دوالر تنخف���ض
�إمكاني��ة الإنف��اق لأنهم يتقا�ض��ون بال�ش��يقل،
وت�ص��بح املق��درة ال�ش��رائية �أق��ل ،و�إمكاني��ة
ح�صول وزارة املالية الفل�سطينية على الدعم
وامل�س��اعدات ب�س��بب ارتف��اع الدوالر �س��وف
تق��ل .وبالإ�ض��افة �إىل ذلك� ،س��تزيد �ص��عوبة
ق��درة ال��وزارة عل��ى �س��داد االلتزام��ات،
وامل�ش��اريع املنج��زة حل�س��اب ال�س��لطة

حماوالت للحد من �أثر التذبذب

وي�ش�ير عط��ا اهلل �إىل �أن �إح��دى الط��رق الت��ي
تخف���ض فيه��ا تداعي��ات ه��ذه التذبذب��ات ،هي
جعل م�ص��ادر الدخ��ل بنف�س عمل��ة االلتزامات
قدر الإمكان ،وفيما يخ�ص بع�ض امل�ؤ�س�س��ات،
يقول عطا اهلل" :جل�أت بع�ض ال�ش��ركات حللول
بديل��ة م��ن خ�لال تثبيت �س��عر �ص��رف داخلي
مع�ين بغ�ض النظر عن �س��عر ال�ص��رف احلايل
�سواء �أعلى �أو �أقل".
يف املجم��ل ،ف��ان ا�س��تمرار هذا الو�ض��ع النقدي
لغياب عملة وطنية ووجود ثالث عمالت �أجنبية
متداولة ر�س��ميا ،يجعل من املواطن الفل�سطيني
عر�ض��ة لت�أثريات حادة لتقلب �أ�س��عار الدوالر،
كم��ا يبقي قدرة ال�س��لطة على و�ض��ع �سيا�س��ات
نقدية واقت�ص��ادية تخفف على املواطن وحتقق
له �سبل العي�ش الكرمي ،قريبة من ال�صفر.

ف��ي��دي��وه��ات داع�����ش ت��رع��ب الأط����ف����ال ..والأ����س���رة م��ط��ل��وب��ة ل��ل��ت��دخ��ل ال�سريع
هالة أبو علي*
مل تعد هناك فيديوهات م�س��موحة م�شاهدتها
"للكب��ار فق��ط" ،و�أ�ص��بح كل �ش��يء متاح��ا
للم�ش��اهدة م��ن ال�ص��غار والكب��ار بف�ض��ل
و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماع��ي ،و�ص��ار مهما
اكرث البحث عن و�س��ائل حلماي��ة االطفال من
ت�شوهات كثرية جراء م�شاهدتهم الت�سجيالت
ال�صعبة والدموية.
"فيديوه��ات داع�ش املليئ��ة بالدم ترتك �أثرا
كب�يرا عل��ى نف�س��ية االطف��ال" ،ه��ذا م��ا قاله
أه��ال ،و "احل��ال" هن��ا تر�ص��د
مراقب��ون و� ٍ
ر�أي �أطفال وعائالت وخرباء ملعرفة ال�ض��رر
وحماولة منعه.
وملعرف��ة ت�أث�ير ه��ذه الفيديوه��ات عل��ى
االطفال ،التقت "احلال" �أطفا ًال �ش��اهدوا هذه
الفيديوهات .يقول حممد العمري ( 11عا ًما):
"ر�أي��ت داع�ش وهو يحرق معاذ الك�سا�س��بة
بع��د �أن �أطل��ق النار عل��ى طائرت��ه و�أوقعها،
ثم و�ض��عوه يف ال�س��جن وحرق��وه ،وقد ر�أيت
داع���ش يذب��ح ال�ص��حايف �س��تيفن ،ول��و ج��اء
داع�ش اىل فل�س��طني ،ف�س�أخرج من البلد ،واذا

�شخ�ص��ا ينتمي لداع�ش ،ف�س���أهرب من
ر�أي��ت
ً
امل��كان ال��ذي يتواجد فيه" .وي�ض��يف حممد:
"ال اعتقد ان اال�سالم يقوم بهذه اال�شياء ،لأن
اال�سالم دين جيد وال يحل القتل".
ويف ال�س��ياق ذات��ه ،ق��ال عم��ر الرام��ي (12
عا ًم��ا)�" :ش��اهدت فيديوه��ات داع���ش عل��ى
الأخب��ار ،ولك��ن االخب��ار ال تن�ش��ر الفيدي��و
كامال ،ولذلك �أتوجه اىل الفي�سبوك �أو �إىل قناة
داع�ش لأ�ش��اهد الفيديو كامال ،ولكني �أعلم ان
داع���ش يق��وم به��ذه االعمال من اجل ت�ش��ويه
�صورة اال�سالم ،ولو ر�أيت �شخ�صا من داع�ش
وكان معي ا�شخا�ص �آخرون ،ف�س�أقول له انت
داع�ش وانت �سيئ جدا".
و�أ�ض��اف الرام��ي�" :أح��ب �أن �أ�ش��اهد العديد
م��ن اال�ش��ياء لداع���ش ،ولكن اذا ج��اء داع�ش
اىل فل�س��طني ،ف�س�أ�س��افر اىل دول��ة ثاني��ة ال
يوجد فيها داع�ش ،فق��د �أخافتني الفيديوهات
عندم��ا �ش��اهدتها لأول مرة ،ولكن م��ع تكرار
م�شاهدتها ،فلم تعد تخيفني".
و�أ�ض��افت الطفل��ة �أملريا �ش��روف ( 11عا ًما):

"�أخاف من داع�ش النهم يقومون بذبح وقتل
النا���س لت�ش��ويه اال�س�لام ،ول��و ج��اءوا اىل
بل��دي ،ف�س���أقاوم و�أدافع عن وطن��ي ،والدين
ال��ذي يدعون ل��ه هو دي��ن خاطئ ،ول��و قالوا
يل ان اذه��ب للع��راق ،فلن �أذه��ب ،لأين اخاف
ان يقتل��وين او �أن ي�س���ألوين �س���ؤا ًال اعج��ز عن
االجابة عنه فيذبحوين".
وملعرف��ة ر�أي الأه��ايل ،التق��ت "احل��ال" علي
�أب��و لبدة وه��و �أب لأطفال ت�تراوح اعمارهم
ب�ين ال�ساد�س��ة والثانية ع�ش��رة ،حي��ث قال:
"�أخاف من �أن يقلد �أوالدي ما يرونه يف هذه
الفيديوه��ات ،حي��ث �إن عندي طف ًال �أ�ش��عر �أن
ن�سبة العنف قد زادت عنده ب�سبب فيديوهات
داع���ش ،رغم �أن��ه مل يكن هك��ذا ،وقد الحظت
�أن��ه يحل��م باللي��ل وك�أنه يت�ش��اجر م��ع �أطفال
�آخرين اثن��اء نومه ،وازداد عنف��ه مع اخوته
وا�ص��دقائه .ويف ه��ذه االيام ،ا�ص��بح اجلميع
يتدخ��ل يف تربي��ة االه��ل لأطفاله��م ،ومل تع��د
مراقبته��م امرا �س��هال ،الن��ه ا�ص��بح ب�إمكانهم
م�شاهدة �أي �شيء وهم يجل�سون معك يف نف�س
الغرفة".
و�أ�ض��اف�" :أرى �أن م��ن واج��ب االه��ايل

�أن ينتبه��وا لأطفاله��م ب�ش��كل �أك�ثر يف ظ��ل
التكنولوجي��ا وان يحر�ص��وا على التحدث مع
اطفاله��م لك��ي يخفف��وا م��ن طريقة ا�س��تجابة
اطفالهم للم�شاهد التي تعر�ض امامهم ،الننا مل
نعد قادرين على ان مننعهم من م�شاهدتها".
ام��ا ر�أي ذوي االخت�ص��ا�ص يف عل��م النف���س،
فق��د قال��ت �أخ�ص��ائية عل��م النف���س الدكتورة
�آالء �س��حويل برغوث��ي" :تختل��ف الت�أث�يرات
الناجت��ة عن فيديوهات داع�ش من طفل الخر،
فيمكن ان ي�صاب الطفل باالنطوائية او التبول
الال�إرادي ب�سبب امل�شاهد العنيفة التي يراها،
ومبا ان االطفال يحلمون مبا ي�شاهدونه خالل
النهار ،فيمكن ان يحلم االطفال بهذه امل�ش��اهد
التي �شاهدوها".
وت�ض��يف الربغوث��ي" :ميك��ن ان تنعك���س
ه��ذه الفيديوهات على ت�ص��رفات االطفال من
خ�لال تقليدهم مل��ا يرون��ه يف الفيديوهات ،او
ان ي�ص��بح عنده��م هاج�س خ��وف من داع�ش،
�شخ�ص��ا �ص��احب
ك�أن يه��رب الطف��ل اذا ر�أى
ً
ذق��ن طويل��ة ،فيعتقدون انه �ش��خ�ص �س��يئ،
وميكن اي�ضا ان يتحول الطفل ل�شخ�ص عنيف
وعدواين".

وتتاب��ع الربغوث��ي" :وم��ا يزي��د املو�ض��وع
�س��وءا ان االطف��ال ال ي�س��تطيعون جتن��ب
ممار�سة العنف فيقابلون العنف بعنف ولي�س
بح��وار ،لذا ،فعلى االه��ل ان يراقبوا اطفالهم
ويحموه��م من خالل زي��ادة الوعي عن داع�ش
وي�ش��عروهم بالأم��ان حتى ال يخاف��وا مث ًال يف
حالة ر�ؤيتهم ل�ش��خ�ص ي�ش��به "داع�ش" او ان
يخافوا من ان ي�أتي داع�ش اىل فل�سطني".
ور�أت الربغوث��ي ان لاله��ل دو ًرا يف جتن��ب
الآث��ار النف�س��ية م��ن خ�لال مناق�ش��ة اطفالهم
مب��ا يح�ص��ل معه��م بطريقة جي��دة ال تخيفهم
وال تنعك�س �س��لبا عليه��م ،مطالبة ب��ان تكون
العالقة بني االهل واالطفال عالقة مبنية على
الثق��ة حتى ال يخ��اف االطفال م��ن ان يقولوا
�أي �ش��يء يح�ص��ل معه��م عق��ب م�ش��اهدتهم
ملذاب��ح داع���ش ،فالبعد بني الأه��ايل واطفالهم
ل��ه دور كبري يف ا�س��تجابة االطفال مل��ا يرونه
يف الفيديوه��ات ،ل��ذا يج��ب ان تكون اال�س��رة
متما�س��كة لكي ي�شعر الطفل بالأمان وان هناك
ملج�أ لهم من كل املخاوف هو الأ�سرة.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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طريقها معبد بالألغام والأ�شواك

ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال���دول���ي���ة� ..آم�����ال م��ع��ل��ق��ة وع��ق��ب��ات ك��ب�يرة
نادر الصفدي
بعد ان�ضمام دولة فل�س��طني للمحكمة اجلنائية الدولية
ب�ش��كل ر�سمي مطلع ني�س��ان اجلاري ،وح�ص��ولها على
اخلط��وة الأوىل يف الطري��ق �إىل �إدانة �إ�س��رائيل وتقدمي
قادته��ا كمجرمي حرب �ض��د الإن�س��انية �أم��ام املحكمة،
اجته��ت كافة الأنظار �إىل اللجنة الفل�س��طينية القانونية
التي �ش��كلت ملتابعة هذا امللف ،وطرح ت�س��ا�ؤالت حول
مدى جناحها وقدرتها يف الت�صدي لل�ضغوط وتقدمي كل
الأدلة ملحاكمة قادة �إ�سرائيل.
�ص��حيفة "احلال" ،قلبت �أوراق ملف اللجنة القانونية
الفل�س��طينية التي �ش��كلت بق��رار من اللجن��ة التنفيذية
ملنظم��ة التحري��ر ،وق��ر�أت يف تفا�ص��يل عمله��ا وهوي��ة
�أع�ض��ائها و�أبرز امللفات التي �ستتم معاجلتها وتقدميها
للمحكم��ة الدولي��ة وال�ص��عوبات الت��ي ق��د تعرت���ض
طريقه��ا ،للإجاب��ة ع��ن ت�س��ا�ؤل واحد وه��و :هل ميكن
فعلياً �إدانة �إ�سرائيل؟

�أدلة وحتدٍّ

ي�ؤك��د مدي��ر مرك��ز املي��زان حلقوق الإن�س��ان وع�ض��و
اللجن��ة الوطني��ة العلي��ا ملتابع��ة اجلنائي��ة الدولي��ة
ع�ص��ام يون�س� ،أن �أم��ام اللجنة العلي��ا عقبات وملفات
كث�يرة جد ًا �س��تحاول جتهيزها ب�ش��كل كامل لعر�ض��ها
عل��ى املحكم��ة الدولية للبت فيها والب��دء يف التحقيقات
الر�سمية.
ويو�ض��ح يون���س ل�ص��حيفة "احل��ال" �أن اللجن��ة التي
�ش��كلت بق��رار من الرئي���س حممود عبا�س جم��رد غطاء
�سيا�س��ي ملتابعة املل��ف ب�أكمله ،لكن �س��تتفرع منها عدة
جلان متخ�ص�ص��ة ملتابعة كل الق�ضايا املتعلقة بارتكاب

اجلانب الإ�سرائيلي جرائم بحق ال�شعب الفل�سطيني يف
قطاع غزة وال�ضفة الغربية املحتلة.
وح��اول يون�س تو�ض��يح دور وعم��ل اللجن��ة ،ف�أكد �أن
اللجنة العليا جاءت بقرار من اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ملتابعة ملفات اجلرائم الإ�س��رائيلية وتقدميها
للمحكمة الدولية ،ولكن لي�س��ت ه��ي التي تقوم بذلك بل
اللجنة التي �ش��كلت ملتابعة كل ملف على حدة و�أبرزها
احل��روب الثالث عل��ى قطاع غ��زة وملف اال�س��تيطان،
�إ�ضافة مللفات �أخرى تدين �إ�سرائيل.
وي�شري ع�ضو اللجنة الوطنية العليا� ،إىل �أن امللفات التي
متلكه��ا اللجنة تدين االحتالل الإ�س��رائيلي وت�ض��عه يف
قف�ص االته��ام والإدانة ،ولكن نحن ننتظر الآن �أن ُتعلن
املحكمة الدولية ب�ش��كل ر�س��مي البدء بعمليات التحقيق
بنا ًء على امللفات املتوف��رة لديها وتتعلق بجرائم حرب
�إ�س��رائيلية .وي�ض��يف ان االنتقادات التي وجهت للجنة
التي مت ت�ش��كيلها كانت ب�سبب �سوء فهم من قبل البع�ض
وع��دم معرفته��م بالدور الذي تق��وم به اللجن��ة ملتابعة
اجلرائم الإ�سرائيلية يف حمكمة الهاي الدولية ،مو�ضحاً
�أن اللجنة �سيا�س��ية و�أن كافة اللج��ان املنبثقة عنها هي
التي �ستقوم بالعمل على �أر�ض الواقع.
ويو�ض��ح �أن اللج��ان الفرعي��ة �س��تتكون م��ن خ�براء
و�شخ�ص��يات فل�س��طينية وقانوني��ة كبرية ج��دا وذات
وزن للم�ساعدة يف �إجناح اخلطوة الفل�سطينية يف �إدانة
�إ�س��رائيل وحتميلها م�س���ؤولية اجلرائم الت��ي ارتكبتها
بحق ال�شعب الفل�سطيني.
ويق��ول يون���س" :بع��د اكتمال عم��ل اللجان الرئي�س��ية
والفرعية وجتهي��ز كل امللفات الالزمة للتقدمي للمحكمة

الدولي��ة ،تبق��ى عقب��ة �أخ�يرة وه��ي كيفي��ة تعام��ل
املحكمة الدولية مع امللفات الفل�س��طينية ومدى ت�أثرها
بال�ض��غوطات الأمريكي��ة والإ�س��رائيلية عليه��ا وعل��ى
القرارات التي �ستتخذها".
وكان��ت حمكمة اجلناي��ات الدوليّة �أعلن��ت فتح حتقيق
�أوّيل ح��ول جرائم حرب مفرت�ض��ة ارتكبت منذ حزيران
 2014يف فل�س��طني ،وه��و ال�ش��هر ال��ذي �ش��هد احل��رب
عل��ى غ ّزة ،بع��د �إيداع فل�س��طني �إعالناً مبوج��ب املادّة
أ�سا�س��ي ل��دى حمكمة
رق��م  12/3م��ن ميث��اق روم��ا ال
ّ
اجلنايات ،الذي منحها اخت�صا�ص التحقيق يف اجلرائم
التي ارتكبت يف الأرا�ضي الفل�سطينيّة املحت ّلة ،مبا فيها
القد�س ال�شرقيّة منذ  13حزيران .2014
وت�ض��من املر�س��وم الرئا�س��ي ب�ش���أن ت�ش��كيل اللجن��ة
الوطني��ة العلي��ا امل�س���ؤولة ع��ن املتابعة م��ع املحكمة
اجلنائي��ة الدولي��ة �أ�س��ماء متث��ل كاف��ة الطبق��ات
وامل�ؤ�س�س��ات املجتمعي��ة والقيادي��ة يف الأرا�ض��ي
الفل�سطينية وممثلني عن قيادة حركة حما�س ،و�ستقوم
اللجنة ب�إع��داد ملفني ،وهما اال�س��تيطان واحلرب على
غ��زة ،ليكون��ا �أول امللف��ات التي �س�ترفع كق�ض��ايا �أمام
حمكم��ة اجلنايات بع��د الإعداد لهما ب�ش��كل جيد َ
ودون
ثغ��رات ،وه��ذا يعن��ي �أن ق�ض��ايا �أخرى �س�ترفع �ض��د
�إ�سرائيل بعد هاتني الق�ضيتني.

عقبات كبرية

م��ن جانب��ه ،قل��ل �أ�س��تاذ القان��ون ال��دويل الدكت��ور حنا
عي�س��ى ،م��ن ن�س��بة جن��اح امللف��ات الفل�س��طينية الت��ي
�س��تقدم �إىل حمكم��ة الدولي��ة يف حماكم��ة قادة �إ�س��رائيل

ع�صام يون�س.

حنا عي�سى.

على جرائمهم بحق �ش��عبنا .و�أ�ض��اف عي�س��ى ل�صحيفة
"احلال" :هناك عقبات داخلية وكبرية �ستقف عائقا �أمام
جناح اخلط��وة الفل�س��طينية يف حماكمة الإ�س��رائيليني،
�أبرزها يف امللفات التي �سيتم عر�ضها على اللجنة الدولية
وه��ل هي كافية لإدانة قادة �إ�س��رائيل �أم �س��تفتح املجال
لتربئتهم ب�س��بب �ض��عف �أو �إهمال" .و�أو�ضح عي�سى �أن
املحكمة الدولية �ستكون لها اعتبارات خا�صة يف التعامل
م��ع امللف��ات الفل�س��طينية ،ومن �ض��من تل��ك االعتبارات
التي �س��تقف عائقا كبريا هي يف حتديد الفرتة الزمنية يف
مناق�شة تلك امللفات والبدء بالتحقيقات الر�سمية فيها.
و�أ�ضاف�" :سيواجه امللف �صعوبات كون الفل�سطينيني
ال ميلكون ال�سيادة ،و�إ�سرائيل لي�ست ع�ضو ًا يف املحكمة
الدولي��ة� ،إ�ض��افة لع��دم وج��ود ظه��ر عرب��ي ق��وي يف

املحكمة مل�ساعدة الفل�سطينيني يف تخطي �أي �أزمة ميكن
�أن تعرت�ض طريقهم".
واعت�بر عي�س��ى �أن مث��ل تل��ك العقب��ات م��ن �ش���أنها �أن
ت�س��اهم ب�ش��كل كبري يف �إ�ض��عاف املوقف الفل�س��طيني،
وتقوية حج��ة اجلانب الإ�س��رائيلي يف تربيره للجرائم
التي ارتكبها� ،س��واء يف حرب غزة �أو ملف اال�س��تيطان
على الأرا�ضي املحتلة.
و�أ�ض��اف يف ختام حديثه �أن ان�ض��مام فل�سطني للمحكمة
الدولي��ة ما ه��و �إال خط��وة �أوىل ،وما زال �أم��ام اللجنة
الر�س��مية واللج��ان الث�لاث الفرعي��ة املن�ش��قة عنه��ا
"القانونية واحلرب على غزة واال�ستيطان" عمل كبري
وعقب��ات �أكرث تقوم بها لإخ�ض��اع القادة الإ�س��رائيليني
للمحاكمة الدولية العادلة.

مدير عام النقل احلكومي يو�ضح الإيجابيات وال�سلبيات

��� 7000س��ي��ارة ح��ك��وم��ي��ة ت�����س��ت��ن��زف ع�����ش��رات م�لاي�ين ال�����ش��واق��ل حم���روق���ات �سنوي ًا
أمجد حسين
ع�ش��رات مالي�ين ال�ش��واقل قيمة ما ت�س��تهلكه ال�س��بعة �آالف
�س��يارة التابعة للحكومة �س��نوياً ،التي يختلف ا�س��تخدامها
ب�ين مدين وع�س��كري؛ فهن��اك � 4500س��يارة تتب��ع للأجهزة
ً
جم��اال لدى
االمني��ة ،و 2500تتب��ع للقطاع امل��دين ،ما يرتك
املواطن لإثارة اجلدل حولها بني الفينة واالخرى ،فالبع�ض
ينتق��د وجوده��ا �أ�ص�لا ويعتربه��ا ا�س��تنزافا للم��ال الع��ام،
و�آخرون يعتربونها ا�سا�سية لعمل القطاع العام ،وان �إنفاقها
بالإمكان التحكم به من خالل الرت�شيد واخلطط الدائمة.
"احل��ال" قابل��ت مدي��ر ع��ام دائ��رة النق��ل احلكومي يف
وزارة املوا�ص�لات حمم��د احل�لاق الذي اعت�بر ان قطاع
ال�س��يارات احلكومي��ة �أ�ص��بح منظم��اً من��ذ �ص��دور قرار
جمل���س الوزراء ع��ام  2010ال��ذي �أمر بتقنني ا�س��تخدام
ال�سيارات وحتديد ا�ستخداماتها.

هناك قانون

وقال �إن ال�س��يارات احلكومية تنق�سم اىل نوعني� :سيارات
خم�ص�ص��ة للوزارات واخ��رى ع�س��كرية ،وكالهما يتنوع
ب�ين �س��يارات �شخ�ص��ية وخا�ص��ة بحرك��ة ال��وزارة او
امل�ؤ�س�سة االمنية ،وبني �أن ال�سيارات ال�شخ�صية اخلا�صة
بال��وزارات ال تعطى اال للوزي��ر او الوكيل او املحافظ او
رئي���س هيئة معين��ة او من ميتلك��ون رتباً م�ش��ابهة ،و�أن
ذل��ك قان��وين ومن�ص��و�ص علي��ه يف القانون الذي ا�ص��دره
جمل�س الوزراء عام  2010الذي �أعطى احلق لأ�ص��حابها
با�س��تخدامها الغرا�ض �شخ�صية بقليل من التقييدات التي
تتعلق مبنع ا�ستخدام االبناء لها او ا�ساءة ا�ستخدامها.

ال�سيارات الع�سكرية

و�أ�ض��اف احلالق�" :أما ال�س��يارات الع�سكرية التي تعطى
لأ�ش��خا�ص ،فتل��ك ال ت�أخ��ذ باالعتب��ار الرتب��ة الع�س��كرية

عل��ى ق��در احلاجة اىل ذل��ك� ،أي انه لي�س �ش��رطاً �أن يكون
جميع الع�س��كريني الذين يحملون رتبة رائد مث ًال ميتلكون
�سيارة حكومية ،فهناك بع�ض الع�سكريني ممن معهم رتب
عالية ال ميتلكون �س��يارة نظرا لأن الظروف اخلا�ص��ة بهم
ال حتت��اج ل�س��يارة" .وقال ان��ه ميكن ان يك��ون مدير فرع
�ش��رطة يف حمافظة معينة لديه رتبة متو�سطة لكنه ميتلك
�س��يارة ،وه��ذا �أي�ض��اً على اعتب��ار ان ذلك حالة خا�ص��ة،
�إال يف حال��ة العمي��د �أو العقيد �أو الل��واء ،فه�ؤالء جميعهم
يح�صلون على �سيارات.
و�أ�ض��اف �أن �س��يارات احلرك��ة يف كال النوع�ين امل��دين
والع�س��كري ،ال تتح��رك اال ب�أمر م�أم��ور احلركة املوجود
يف كل م�ؤ�س�س��ة وامل�س���ؤول ع��ن جميع ال�س��يارات التابعة
للم�ؤ�س�س��ة االمنية �أو للوزارة ،وهو امل�س���ؤول �أي�ض��ا عن
�ص��يانتها وتكاليف اال�س��تخدام� ،ضمن نظام حمدد ت�شرف
عليه دائرة النقل احلكومي التابعة لوزارة املوا�صالت.

ال�سيارات الباهظة الثمن والتكاليف

وعن��د �س���ؤال احل�لاق ع��ن �س��بب ا�س��تخدام ال�س��يارات
الباه�ض��ة الثم��ن ،ذات املح��ركات الكب�يرة ،ف�أج��اب �أن
احلكومة جمربة على ا�س��تخدام مثل هذه ال�س��يارات على
اعتب��ار �أنه��ا جميعها من��ح من دول اخلارج وال ت�ش�تريها
ال�س��لطة ،وب�ين �أن بع�ض��ها جاءت �ض��من م�ش��روع معني
وعن��د نهاية امل�ش��روع تبيعه��ا احلكومة وت�ض��ع ثمنها يف
اخلزين��ة ،و�أحياناً يكون م�ص��روفها على امل�ش��روع الذي
جاءت من �أجله ،واو�ض��ح �أن الوزارة ب�ص��دد اجناز �آلية
جدي��دة للتخل�ص م��ن جميع ال�س��يارات الباه�ض��ة الثمن
التي تتميز مب�ص��روفها العايل من خالل بيعها وا�س��تبدالها
ب�سيارات اقل ثمنا وتكاليف.
�أم��ا ال�س��يارات االمني��ة الباه�ض��ة الثم��ن ،فق��ال �إن��ه يف

جميع دول العامل يتم ا�س��تخدام مثل تلك هذه ال�س��يارات
لالغرا���ض االمني��ة ،لأن��ه ال يوج��د بدي��ل له��ا تتحم��ل
اال�ستخدام االمني.
وفيم��ا يتعل��ق بلوح��ات ال�س��يارات ،ب�ين احل�لاق �أن
ال�س��يارات التي حتمل الرقم " "99هي نف�س ال�سيارة التي
حتم��ل لوحة حمراء ،لك��ن االوىل مت تخ�صي�ص��ها للتحرك
يف مناط��ق خارج��ة ع��ن نط��اق ال�س��لطة نظ��را لتعقيدات
االحتالل على ال�س��يارات التي حتمل "منرة" حمراء على
احلواجز ب�ين املحافظ��ات ويف الطرق اخلارجي��ة ،كونها
غ�ير الفتة للنظ��ر كاحلمراء ،ومن ناحي��ة �أخرى ميكن �أن
تكون ال�س��يارات تتبع جلهاز مكافحة املخدرات او جلهاز
املخاب��رات او �س��يارات خا�ص��ة بالبح��ث والتح��ري ،وال
يعقل ان تكون حمراء والفتة للنظر.
و�أ�ض��اف �أن هناك بع�ض ال�سيارات حتمل رقما عاديا مثل
اي مواط��ن ولي�س��ت " "99وال حم��راء ،وه��ذه ال يتجاوز
عدده��ا � 50س��يارة ومت �ص��رفها ب�ش��كل م�ؤق��ت الغرا�ض
خا�صة لها عالقة بامور �أمنية وال�شخا�ص معينني.

بع�ض ال�شخ�صيات العامة ظلمت يف االتهامات

و�أو�ض��ح احلالق �أن قرار جمل�س الوزراء ال�س��الف الذكر
فيم��ا يتعل��ق بال�س��يارات احلكومي��ة ،ق��رار ظل��م الكث�ير
م��ن ال�شخ�ص��يات واملراك��ز احل�سا�س��ة الت��ي بحاج��ة اىل
�س��يارة مث��ل مراقب امل��رور العام وامل�س���ؤول ع��ن حركة
جمي��ع املركب��ات يف الوطن ،وكذلك رئي���س النيابة ووكيل
النيابة ومدير عام اجلمارك ومدير �ض��ريبة الدخل اللذان
يتحكمان بن�س��بة كبرية من �أموال الوطن ،فه�ؤالء ال يعقل
ان يتنقلوا باملوا�ص�لات كون و�ض��عهم ح�سا�سا ،على حد
تعبري احلالق ،وهذا ما يربر وجود الكثري من التجاوزات
للقانون ،كامت�لاك العديد من املوظفني العاديني يف وزارة

حممد احلالق.

ف�ضل �سليمان.

املالية ل�س��يارات �شخ�ص��ية .وحول ذلك ،ق��ال احلالق �إنه
جه��ة تنفيذية بهذا ال�ش���أن ويطبق القانون فقط وي�ص��در
مالحظ��ات ملجل�س ال��وزراء الذي يقع عل��ى عاتقه القرار،
وب�ين �أن هن��اك العدي��د من التج��اوزات التي ت�ص��لهم من
خالل �شكاوى بع�ض املواطنني التي تتم متابعتها عن كثب
ومالحقتها ،و�س��بب ذلك عدم وجود نظام وا�ض��ح حلركة
ال�سيارات.
ويف نف�س ال�سياق ،قال مدير وحدة بناء القدرات واالعالم
يف "االئت�لاف م��ن اج��ل النزاهة وامل�س��اءلة �أمان" ف�ض��ل
�سليمان " :قمنا نحن يف م�ؤ�س�سة �أمان عام  2010مبالحقة
ومراقب��ة ال�س��يارات لوقف ه��ذا الهدر نتيج��ة العديد من
ال�ش��كاوى الت��ي وردتنا ،واحرتمنا ق��رار احلكومة حينها
الذي �أمر بتقنني ا�ستخدامها".
وب�ين �أن النظ��ام والق��رار احلكومي االيجاب��ي الذي كان
ع��ام  ،2010عاد اىل نقطة البداية الآن وك�أن �ش��يئا مل يكن

ويتم حاليا ت�س��جيل العديد من التجاوزات بهذا ال�ص��دد،
وا�ض��اف :طالبنا منذ عام  2014بنظام وا�ض��ح و�ص��ارم
لتنظيم حركة ال�سيارات احلكومية ،ونطالب بتنفيذ وعود
وزير املوا�صالت يف هذا املجال الذي وعد بحمالت مالحقة
جديدة واتخاذ اجراءات جديدة مبا ي�ض��من اال�س��تخدام
الوا�ض��ح لها ووقف هدر املال العام ،وتكون هناك معايري
وا�ض��حة �ض��من كت��ب ر�س��مية ال�س��تخدام كل �س��يارة
حكومية ،حتى لو مت ا�ستخدامها م�ساء ،كي ال نرتك جماال
للت�شكيك ب�أي �سيارة.
وحول ا�ستخدام ال�س��يارات الباه�ضة الثمن ،قال �سليمان
�إن ق��رار جمل�س الوزراء كان وا�ض��حا وهو ا�س��تخدام كل
ال�س��بل من �أجل التقنني والرت�شيد ،مبا فيها وقف ا�سترياد
�سيارات باه�ض��ة الثمن مع الت�ش��ديد على امكانية حتديد
ن��وع ال�س��يارة من قبل اجلهة املتربعة به��ا ،و�أنه ال يوجد
ممول يفر�ض نوع ال�سيارة.
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هل َف ِ�ش��ل طعم �إنفلون��زا اخلنازير ..وهل هو �إلزام��ي �أم اختياري؟
نادين مس ّلم*
بع��د خم���س ح��االت وف��اة وم��ا يق��ارب 120
�إ�ص��ابة مبر���ض �إنفلونزا اخلنازي��ر حتى الآن،
التق��ت "احلال" مدي��ر دائرة الط��ب الوقائي يف
وزارة ال�ص��حة د� .ض��ياء حجيج��ة وطرح��ت
علي��ه ال�س���ؤال الكبري ال��ذي يطرح��ه اجلمهور
عن جدوى طع��م انفلوزنزا اخلنازير ،فاذا كان
الطع��م متوف��را ،فلماذا ه��ذا الكم م��ن الوفيات
واال�صابات؟
و�أو�ض��ح حجيج��ة �أن طع��م مر���ض انفلون��زا
اخلنازي��ر (ات���ش  1ان  )1ال يعطى لكل النا�س،
وامن��ا لفئات معينة م��ن املجتمع ،مثل احلجاج
يف مو�س��م احل��ج ،ا�ض��افة للفئ��ات ذات املناعة
ال�ضعيفة مثل مر�ضى ال�سرطان والف�شل الكلوي
والأمرا���ض الرئوية املزمنة والقلب وال�س��كري
واحلوام��ل .و�أ�ش��ار اىل �أن وزارة ال�ص��حة
قام��ت بتطعيم م��ا يق��ارب  20ال��ف مواطن من
هذه الفئات يف �ش��هري ايل��ول واكتوبر من العام
املا�ضي.
�أم��ا عن تطور املر�ض وحاجت��ه لطعم �أقوى ،فقال
حجيج��ة �إن "امل�ش��كلة لي�س��ت يف توف��ر الطعم او
ع��دم توف��ره ،وال نعتقد ان املجتم��ع ب�أكمله يجب
ان ي�أخ��د الطع��م فهناك فئات ترف���ض هذا الطعم،
اال ان االقب��ال عل��ى الطعم يزيد �س��نويا ،والطعم

لي���س حكرا على القطاع احلكوم��ي ،فهو متوفر يف
ال�صيدليات والقطاع اخلا�ص".
ون�ص��ح نقي��ب ال�ص��يادلة د .فواز �ص��يام ،النا�س
على اختالف �أعمارهم ون�س��بة مناعتهم ال�صحية،
ب�أخ��ذ الطعم مع بداية �ش��هر  9من كل عام حلماية
�أنف�سهم من انفلونزا اخلنازير التي تبد�أ مع نهاية
ف�صل ال�شتاء حتى منت�صف الربيع ،فمعظم الدول
تعت�بر �أخذ هذا الطعم �س��نويا مو�ض��وعا �إلزاميا
ملواطنيها.
و�أ�ش��ار �صيام اىل �أن وزارة ال�صحة على جهوزية
كامل��ة ملكافح��ة مث��ل ه��ذه الأمرا���ض ،وتتوف��ر
لديه��ا الطعومات ،ومعدل احلاالت التي �أ�ص��يبت
باملر�ض اذا ما قورنت بالدول املجاورة �أو ال�شرق
الأو�س��ط ب�شكل عام كانت �أقل ن�س��بة وهذا �إن دل
على �ش��يء فهو يدل على �أن ال�ص��حة الفل�سطينية
قام��ت بواجبها وقدم��ت العالجات ،لكن امل�ش��كلة
بالوع��ي لدى النا���س واال�س��تخفاف باملر�ض لدى
معظمه��م ،واعتباره انفلونزا عادي��ة ما ي�ؤدي اىل
ا�ستفحال املر�ض يف ج�سم امل�صاب ووفاته.
و�أو�ض��ح �ص��يام �أن �أعرا���ض انفلون��زا اخلنازير
تختلف ع��ن غريها من االنفلونزا ،فمن �أعرا�ض��ها
ال�ص��داع وارتف��اع درجة حرارة اجل�س��م ب�ش��كل
كب�ير لت�ص��ل اىل  40درجة وال�ش��عور بر�ض��و�ض

د .فواز �صيام.

د� .ضياء حجيجة.

د .داوود �أبو �شامة.

يف املفا�ص��ل والهزال ب�ش��كل عام� ،إ�ض��افة اىل عدم
�س��ريان مفعول �أي نوع م��ن الأدوية واملهدئات يف
ج�سم املري�ض.
ون�ص��ح د� .ص��يام بعزل امل�ص��اب جزئيا عن باقي
�أ�س��رته وع��دم االق�تراب من َن َف�س��ه ،وا�س��تخدام
الكمام��ات وتعقي��م اليدي��ن يف ح��ال مل�س��ه حل�ين
�شفائه.
و�ش��كر �ص��يام مديري��ات ال�ص��حة عل��ى توفريها
للطع��م بالرغ��م م��ن الظ��روف املالي��ة ال�ص��عبة.
واعت�بر انفلون��زا اخلنازير مر�ض��ا مو�س��ميا منذ

نهاية الت�س��عينيات ،على عك���س الطبيب العام د.
داوود �أبو �ش��امة الذي اعت�بر انفلونزا اخلنازير
مر�ض��ا غري مو�سمي ،م�ش�يرا اىل ان ال�شتاء يلعب
دورا كبريا يف انت�شار العدوى ولكنه لي�س ال�سبب
يف ظهور املر�ض.
و�أ�ض��اف د� .أب��و �ش��امة �أن الطع��م للوقاية ولي�س
للعالج من املر�ض ول�س��نا بحاجة الح�ض��ار طعم
جدي��د بل بحاجة لن�ش��ر الطعم بني النا�س ون�ش��ر
الوع��ي ب�أهمية �أخذ ه��ذا الطعم .وعر���ض لنا �أبو
�ش��امة مر���ض �ش��لل الأطف��ال كمث��ال ،فبعد ن�ش��ر

الوع��ي بني النا�س يف فل�س��طني ب�أهمية �أخذ الطعم
وعندما �أ�ص��بح الطعم �إلزامي��ا للأطفال ،انعدمت
الوفي��ات الناجت��ة عن املر���ض .وميكنن��ا القيا�س
على مر�ض انفلونزا اخلنازير.
ون�ص��ح �أب��و �ش��امة النا���س ب�أخذ الطع��م لتجنب
اال�ص��ابة باملر�ض ،واال�س��راع بالتوج��ه للطبيب
وامل�ست�ش��فى للع�لاج يف ح��ال مالحظ��ة �أح��د
الأعرا�ض.
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� 400إ�صابة منذ بداية العام

اجل��ب��ن��ة وال��ل��ب��ن��ة زاك���ي���ة ..ول��ك��ن اح����ذروا احل�� ّم��ى املالطية
أسمهان عمر قطنة*
تعت�بر املوا�ش��ي عموم��اً قليل��ة الإ�ص��ابة
بالأمرا���ض ،وذل��ك اذا قدم��ت له��ا العناي��ة
الالزمة على مدار ال�سنة ،ولكن امل�شكلة تكمن
يف �أن �أ�ص��حاب املوا�ش��ي ن��ادرا م��ا يتبع��ون
�أ�س��لوب التح�ص��ينات الدورية �ضد الأمرا�ض
امل�س��توطنة ،وذل��ك نتيج��ة خوفه��م م��ن �أن
ت�ؤثر هذه التح�ص��ينات على احلم��ل او انتاج
احللي��ب ،وبالتايل ،ي�ؤج��ل عدد كبري من مربي
املوا�شي الطعومات اىل حلظة ظهور الأمرا�ض
يف قطعانه��م ،م��ا يقل��ل ا�س��تجابة املوا�ش��ي
للعالج.
ويف الآونة الأخرية ،تف�شى مر�ض احلمى املالطية
الذي �أ�ص��يبت به املوا�ش��ي ب�ش��كل عام ،والأغنام
ب�شكل خا�ص ،وال �سيما يف القرى.
وي�ؤث��ر ه��ذا املر���ض عل��ى االن�س��ان ،فينتقل من
احلي��وان اىل االن�س��ان عن طريق تن��اول احلليب
الط��ازج (غ�ير املب�س�تر) وم�ش��تقاته كاجلبن��ة
واللبن��ة .ومن��ذ بداي��ة العام� ،س��جلت 400حالة
�إ�ص��ابة باحلمى املالطية ح�سب �إح�صائية وزارة
الزراعة.

حالة �إ�صابة

مريا اخلطيب �أ�صيبت باملر�ض .تقول �إن �أعرا�ض
احلم��ى بد�أت بالظهور بعد � 10أيام على الأقل من
تناولها للجبنة التي ي�ص��نعها �أ�صحاب املوا�شي،
وبد�أت هذه الأعرا�ض بارتفاع يف درجات احلرارة
و�آالم يف الر�أ�س والظهر واملفا�صل و�ضعف عام يف
اجل�سم.

ر�أي الطبيب

يقول الطبي��ب العام طالل غازي �إن هذه الأعرا�ض
تت�ض��اعف يف ح��ال مت اكت�ش��اف احلم��ى يف وق��ت
مت�أخر ،فتظهر رجفة يف اجل�س��م ب�ش��كل متدرج مع
ازدياد يف ال�ش��عور بالتعب وفقدان ال�ش��هية" ،ويف
احلاالت املزمنة ،تنت�شر البكترييا امل�سببة للمر�ض
(بكترييا برو�سيال) اىل �أع�ضاء اجل�سم مثل الأمعاء
وال�س��ائل املف�ص��لي ،ويح��دث ت�ض��خم يف الغ��دد
الليمفاوي��ة يف الرقب��ة وحتت الإبطني وت�ض��خم يف
الطحال والكبد ،وقد ت�ؤدي اىل وفاة امل�صاب".
وح�س��ب ما �أف��اد غ��ازي ،ف���إن لأمرا�ض املا�ش��ية
خماط��ر جمة على ا�ص��حابها وعلى االن�س��ان� ،إذ
"يتعر���ض �أ�ص��حاب امل��زارع ب�ش��كل مبا�ش��ر اىل
العدوى جراء تعاملهم املبا�ش��ر م��ع احليوانات،
فتنتق��ل االمرا���ض ع��ن طري��ق دخولها اىل ج�س��م
االن�س��ان م��ن خ�لال اخلدو���ش �أو اجل��روح يف
جلد ال�ش��خ�ص ال��ذي يعتني باملوا�ش��ي امل�ص��ابة
باملر���ض او ع��ن طري��ق التنف�س ،كما يتعر�ض��ون
خلطر املبيدات احل�ش��رية امل�س��تخدمة يف حظائر
احليوان��ات وب�ش��كل متك��رر مث��ل الفو�س��فات
الع�ضوية والكارباماتات والبايرثرينات ،فبع�ض
�أ�صحاب املوا�ش��ي قد تظهر عليه �أعرا�ض للت�سمم
به��ذه املبي��دات ،خا�ص��ة اذا مل يلتزم��وا بارتداء
معدات الوقاية الكافية".

ر�أي املزارع

موا���ش ،ان
يق��ول �إدري���س ح�س�ين ،وه��و مرب��ي
ٍ
انت�ش��ار احلم��ى املالطي��ة ي�أت��ي نتيجة لتق�ص�ير

وزارة الزراعة بتزويد �أ�ص��حاب املوا�شي بالطعم
واللقاح��ات الالزم��ة يف املو�س��م املنا�س��ب ،وان
ال��وزارة ال تعط��ي اهتمامها كام�لا للمزارعني �إال
بع��د انت�ش��ار الأمرا���ض ،علما انها قام��ت بتوزيع
طعم جماين على �أ�ص��حاب املزارع �إال �أنه مل ي�صل
اىل اجلميع ورمبا اقت�ص��ر على �أ�صحاب املوا�شي
واملزارع الكبرية.
وطالب املزارع ح�س�ين وزارة الزراعة ب�ضرورة
تطبي��ق الربام��ج الوقائي��ة الدورية ،وحت�ص�ين
الأغنام باللقاحات ح�س��ب الربام��ج املعتمدة لكل
لقاح ،ومكافحة الطفيلي��ات الداخلية واخلارجية
وب�شكل مربمج وقائيا وعالجيا.
و�أ�ض��اف ح�س�ين ان احلم��ى �أث��رت ب�ش��كل كب�ير
مبا�ش��ر وكبري على االنتاج من احلليب وخا�ص��ة
الأجبان ،فابتعد امل�ستهلك عن �شرائها �أو تخزينها
م��ا �أدى اىل �ض��عف اال�س��تهالك و�ض��عف املردود
املادي لأ�صحاب املوا�شي.

الوزارة :االغنام
املهربة هي ال�سبب

م��ن جهت��ه ،قال مدير ع��ام اخلدم��ات البيطرية يف
وزارة الزراع��ة عم��اد مكرك��ر ان ال��وزارة تعمل
حاليا على تطعيم كافة املوا�ش��ي من عمر �شهرين،
امل�ص��ابة وغ�ير امل�ص��ابة ،والطع��م ال��ذي تقدمه
ال��وزارة جماين ويتلقاه املزارعون بعد الت�س��جيل
لدى دائرة البيطرة ومن ثم يقوم موظفو الوزارة
والبياطرة بعملية التطعيم.
و�أ�ض��اف" :تطل��ق وزارة الزراعة حمالت تطعيم

يف كل مو�س��م ،ويوجد لدى ال��وزارة حاليا مليون
جرع��ة يت��م توزيعه��ا عل��ى �أ�ص��حاب املوا�ش��ي،
وخ�لال �أ�س��بوع واح��د مت تطعي��م � 25أل��ف ر�أ�س
م��ن الأغنام ،واحلملة ما زالت جارية و�ست�س��تمر
خلم�س��ة �ش��هور لت�ش��مل الأ�ش��هر ، 4و ، 5و،6
وم�ؤخ��را ،كان��ت هن��اك حملة يف مدين��ة يطا ،ومت
تطعيم  8000ر�أ�س يف يوم واحد".
و�أ�ش��ار مكرك��ر اىل م�ش��كلة تهري��ب الأغن��ام م��ن
�إ�س��رائيل" ،فكل احلاالت املر�ض��ية التي ر�صدتها
الوزارة كانت عبارة �أغناما مهربة من �إ�س��رائيل،
ويت��م بي��ع الأغن��ام امل�ص��ابة للتج��ار ب�أ�س��عار

رخي�ص��ة ج��دا ،وهذا �أح��د الأ�س��باب الرئي�س��ية
النتقال العدوى.
ووج��ه مكرك��ر بع���ض الن�ص��ائح واالر�ش��ادات
لأ�ص��حاب املوا�شي ب�ض��رورة االلتزام بالت�سجيل
ل��دى دائ��رة البيطرة حت��ى يتمكن من احل�ص��ول
على الطعم الالزم ،وعدم ت�صنيع منتجات اجلبنة
واللبن��ة دون غليه��ا ،وتاب��ع ر�س��الته للم�س��تهلك
بعدم تناول احلليب وم�ش��تقاته �إال بعد معاملتها
حراريا.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�صرف الدواء دون و�صفة طبية..

مواط��ن يتجن��ب دف��ع الك�ش��فية ..و�ص��يدلية ت�ست�س��هل "البي��ع"
علي دولة
يذهب كثري من املر�ضى �إىل ال�صيدليات مبا�شرة ،دون الذهاب للأطباء ،ل�صرف �أدوية
بناء على تقديراتهم ال�شخ�ص��ية� ،أو اجتهاد ال�ص��يادلة �أنف�س��هم ،مع ما يعنيه ذلك من
خماطر حتيق باملر�ضى ب�سبب جتاوز الأطباء يف عالج الأمرا�ض.
املوظف �أبو حممد �س��مور ( 46عاماً) يقول" :نظر ًا للأو�ض��اع االقت�ص��ادية ال�ص��عبة
التي نحياها يف قطاع غزة ،ي�ض��طر كثري من املواطنني املر�ض��ى للذهاب �إىل ال�صيدلية
لت�ش��خي�ص حالتهم ،دون دفع ك�ش��فية طبية ،واحل�ص��ول على دواء طبقاً لت�ش��خي�ص
ال�صيديل .و�أنا �أفعل ذلك لتوفري الك�شفية".
ويتابع" :يف �أحد الأيام ،عانت ابنتي من �آالم يف املعدة ،فذهبت كالعادة �إىل ال�صيدلية،
ف�أعط��اين ال�ص��يدالين دواء ،بعد "ت�ش��خي�ص" حالتها ،لكنها مل ُت�ش��ف بع��د تناوله ،بل
زادت الآالم �أكرث من ال�س��ابق ،فنقلتها �إىل امل�ست�ش��فى ،فاكت�شف الأطباء بعد الفح�ص
�أن حالته��ا ال�ص��حية تدهورت ب�س��بب تن��اول دواء برتكيبة خمتلفة ع��ن الدواء الذي
يجب �أن تتناوله".
�أما املواطنة �س��حر مراد التي فقدت جنينها ب�س��بب تناول دواء بدون و�ص��فة طيبة،
فتقول" :اعتدت �أن �أتناول الدواء دون اللجوء �إىل الطبيب ،ويف �أحد الأيام ،تعر�ض��ت
لأمل �ش��ديد يف الأ�س��نان ،وكنت وقته��ا حام ًال يف ال�ش��هر الثالث ،فذهبت �إىل ال�ص��يدلية
و�شرحت لل�صيدالين ما �أعاين منه ،وو�صف يل دواء وم�سكنات".
وتتابع" :تناولت الدواء ،و�ش��فيت من �آالمي� ،إال �أنني �شعرت ب�آالم �شديدة يف البطن.
ذهب��ت �إىل امل�ست�ش��فى ملراجع��ة طبي��ب ال��والدة و�أخربته مب��ا حدث مع��ي ،ففح�ص
اجلن�ين ،و�أخربين �أن ال��دواء الذي تناولته �أثر على اجلنني ،و�أن بقاءه �س��ي�ؤثر علي،
وا�ضطررت للإجها�ض".

�أ�ضرار وم�ضاعفات

يقول رئي�س ق�س��م التفتي�ش ال�ص��يديل يف وزارة ال�ص��حة الدكتور ر�أفت ر�ضوان" :من
الناحي��ة الطبي��ة ،م��ن املفرو���ض �أال ي�س��تخدم �أي �ص��نف دوائي لأي حالة مر�ض��ية،
حتى لو كانت ب�س��يطة� ،إال بعد ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص ،وعدم �أخذ الدواء �إال بعد
اال�ست�شارة حول اجلرعات والأوقات املحددة".
وي�ؤكد ر�ض��وان �أن ع��دم اللجوء �إىل الطبيب ي�ؤدي مل�ض��اعفات قد يكون عالجها �أ�ش��د
وط���أة و�أكرث كلفة� ،إ�ض��افة �إىل �أن الأ�ض��رار ال�ص��حية الناجمة تك��ون �أخطر من التي
كانت عليها احلالة قبل تناول العالج.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الرقابة وحدها لي�س��ت كافية ل�ض��بط هذه الق�ض��ية دون فر�ض غرامات

مالي��ة �أو عقوب��ات �أخرى لل�ص��يدليات التي ت�س��تمر يف بي��ع امل�ض��ادات احليوية دون
و�ص��فات طبية معتمدة ،خا�ص��ة �أن املواطن يف ظل هذه الأو�ضاع االقت�صادية �سيظل
يلج�أ �إىل ال�صيدليات للح�صول على الدواء بهدف توفري ك�شفيات االطباء.
وب�ين رئي�س ق�س��م التفتي�ش ال�ص��يديل �أن هناك �أطباء ي�ص��فون �أدوي��ة مرتفعة الثمن،
خا�ص��ة امل�ض��ادات احليوي��ة ،وال يب��د�أون الع�لاج ب�أدوية معتدل��ة الأ�س��عار ،فيلج�أ
املري�ض اىل الدواء االقل �سعرا وله بنف�س الفعالية ،مطالباً الأطباء مبراعاة الأو�ضاع
االقت�ص��ادية التي يعاين منها املواطن ،و�أن ي�ص��فوا �أدوية �أ�سعارها معتدلة �إن مل يكن
الو�ضع ال�صحي يحتاج �إىل م�ضادات حيوية �سعرها مرتفع.

جتاوزات للقانون

وي�ؤك��د نقي��ب ال�ص��يادلة يف قط��اع غ��زة د .خلي��ل �أب��و ليل��ة �أن تن��اول دواء من دون
ا�ست�شارة طبية �أكرث خطورة على الأطفال نتيجة تقلب �أحوالهم ال�صحية ،م�شري ًا �إىل
�أن الطفل الذي ي�ص��اب مبغ�ص يف البطن ،قد يلج�أ ذووه �إىل �إعطائه خاف�ض��اً للحرارة،
ما قد يت�س��بب يف �إخفاء املر�ض احلقيقي املتمثل يف التهاب الزائدة الدودية مث ًال ،وهو
ما قد ي�ؤدي �إىل وفاة الطفل.
ويق��ول �أب��و ليل��ة" :عل��ى الرغم م��ن �أن القان��ون من��ع ال�ص��يدليات من بي��ع االدوية
وامل�ضادات احليوية دون و�صفات طبية� ،إال �أن ا�ستمرار �أغلب ال�صيدليات يف ال�صرف
يعود �إىل �ض��عف وقلة كوادر التفتي�ش يف وزارة ال�ص��حة ويف مديرية الدواء والغذاء،
مبينا ان تفعيل دور الرقابة �سي�سهم يف احلد من �صرف الدواء دون و�صفات طبية".
ويو�ض��ح نقيب ال�صيادلة �أن ت�شخي�ص بع�ض ال�ص��يدليات للحاالت املر�ضية و�صرف
الأدوي��ة لها يعترب "ظلم��ا للمري�ض" و�أمر ًا مرفو�ض��ا �أ�سا�س��اً ،النطوائه على خماطر
عدي��دة ته��دد حياة املري�ض ،م�ؤك��دا �أن دور ال�ص��يدلية ي�أتي بعد ت�ش��خي�ص الأطباء
للحالة وتقدمي �إر�شادات ون�صائح حول الطريقة املنا�سبة ال�ستخدام الدواء.

الت�شخي�ص والدواء ..من ال�صيدلية

من جهته ،يقول ال�ص��يدالين كمال �أبو ريالة �إن كثريا من املر�ض��ى ي�أتون �إىل ال�صيدلية
الت��ي �أعم��ل بها ،ويطلب��ون �أدوية من دون و�ص��فات طبي��ة ،متذرعني ب�أنهم �أ�ض��اعوا
ه��ذه الو�ص��فات �أو �أنهم يعاجل��ون من �أمرا�ض مزمن��ة �أو من �إ�ص��ابات بنزالت الربد
�أو غريها ،م�ش��دد ًا على التزامه بعدم �ص��رف الأدوية التي ا�ش�ترطت وزارة ال�ص��حة
�صرفها �إال بو�صفة طبية� ،إذا مل يح�ضرها املري�ض.

وي�ض��يف :لو منعت ال�ص��يدليات من �صرف الأدوية للمر�ض��ى ممن ال يحملون و�صفة
طبي��ة ،ف���إن �أغلب ال�ص��يدليات �ستخ�س��ر كث�ير ًا ،لأن كمي��ة الأدوية التي تب��اع بهذه
الطريقة يف معظم ال�صيدليات ترتاوح بني  30و %40من �إجمايل مبيعاتها يومياً.
وي�ؤك��د �ص��يدالين �آخر �أن ن�س��بة كبرية ممن ي�أت��ون �إىل �ص��يدليته ،ال يطلبون الأدوية
فق��ط ،ب��ل يطلبون ت�ش��خي�ص حاالتهم املر�ض��ية ب��د ًال من الذه��اب اىل الطبي��ب ،هرباً
م��ن دفع ثمن "اال�ست�ش��ارة الطبي��ة" ،ومن تلك احلاالت نزالت ال�برد وحاالت الزكام
والتهاب اللوزتني و�آالم ال�ضر�س و�أوجاع الر�أ�س.
ويبني �أن احلاالت ال�س��ابقة تتطلب منه �س���ؤال املري�ض حول عم��ره ووزنه والأدوية
الأخ��رى الت��ي يكون قد تناولها ،و�س���ؤاله �أي�ض��ا �إن كان مري�ض��ا مر�ض��ا مزمناً ونوع
مر�ضه وهكذا� ،إذ ال ميكن �صرف الدواء اعتباطيا ،و�إال ف�إن م�س�ؤولية ما قد يحدث من
م�ضاعفات �ستقع عليه ،كما يقول.

املري�ضاتنف�س ًّيايفغزة..العالجوحدهاليكفي
سمر الدريملي
تنتظر "نداء ك ".ب�ش��وق وحنني ر�ؤية �أطفالها اخلم�س��ة الذين مل ترهم منذ ب�ضعة
�ش��هور ،فهي "متعبة نف�س�� ًّيا" ،وتتلقى العالج يف مركز للأمرا�ض النف�سية بعيدًا عن
بيتها و�أ�سرتها وجمتمعها.
ن��داء وعدد من الن�س��وة وال�ش��ابات ال�ص��غريات يتلق�ين العالج يف "مرك��ز الت�أهيل
اخلا�ص با�ستقبال وعالج حاالت الإدمان
النف�س��ي واملجتمعي" و�س��ط مدينة غزة؛
ّ
والأمرا�ض الذهانية والنف�س��ية املختلفة ،وقد بد�أت ق�ص��ة نداء بعد �أن عا�ش��ت مع
زوجها حياة كلها �شقاء ونكد ،الذي طلقها الح ًقا وحرمها من �أطفالها.
تقول�" :أ�صبحت تائهة ،ال �أعلم ماذا �أفعل .وجمتمعنا ال يرحم ،فعندما �أكنت �أذهب
لبي��ت �أهل��ي هروبًا من جحيم زوجي ،كنت �أجد جحي ًم��ا �آخر ينتظرين؛ جحيم �أهلي
واملجتمع من حويل� .إن املعاملة القا�سية التي �أتلقاها �أنا وغريي من الن�ساء ال ميكن
�أن يحتملها عاقل .و�أخ�شى �أن يتكرر ذلك مع �أطفايل يف امل�ستقبل".
يف حديق��ة املرك��ز ،كان��ت اخلم�س��ينية "هند ف ".تلعب وب�ض��ع ن�س��اء مع خمت�ص
نف�س��ي� .س���ألناها عن م�ش��اعرها لوجوده��ا يف عزلة عن حميطه��ا اخلارجي ،فقالت:
"�أ�شعر بتح�سن كبري و�أمتنى �أن �أعود للمجتمع من جديد ،ولكن �أكرث �شيء �أخاف
منه هو �أن �أخرج و�أجد من ي�شري �إيل ب�إ�صبعه ب�أنني جمنونة ،رغم �أنني فعل ًّيا �أ�شعر
�أنني قادرة على االندماج يف املجتمع بروح جديدة".
رئي�س��ة ق�س��م الن�س��اء يف املرك��ز ختام ال�ش��يخ علي قال��ت �إن الكثري م��ن الفتيات
والن�س��اء اللواتي يرتددن على املركز يفتقدن االهتمام واملتابعة من قبل ذويهن،
وه��و م��ا يفاقم حالتهن النف�س��ية ي�ؤخر �ش��فاءهن التام ،داعي ًة الأه��ايل لبذل مزيد
من اجلهد ومنح املزيد من الوقت له�ؤالء الن�س��اء للم�س��اهمة يف عودتهن حلياتهن
الطبيعية.
مديرة وحدة ال�ص��حة النف�سية بوزارة ال�صحة �ساب ًقا د .خ�ضرة العم�صي قالت �إن
مركز الت�أهيل النف�س��ي املجتمعي ي�ضم عدة �أق�س��ام :ق�سم خا�ص بحاالت الأمرا�ض
الذهانية احلادة ،وي�س��مى ق�س��م الدخول وي�ش��مل ق�س��م الرجال وفيهه � 13س��ري ًرا
وق�س��م الن�ساء وفيه � 10أ�سرة ،وق�س��م الطب النف�سي ال�شرعي وبه � 4أ�سرة ،وق�سم

الرعاية النهارية ،وق�س��م رعاية املدمنني ،وق�سم اال�ستقبال والطوارئ ،م�شري ًة �إىل
وجود �س��تة مراكز �صحة نف�س��ية جمتمعية موزعة على �أنحاء قطاع غزة تهدف �إىل
تقدمي الرعاية النف�سية الوقائية والعالجية.
و�أكدت العم�ص��ي �أن احلاالت التي ت�أتي لق�سم الدخول –ق�سم الأمرا�ض الذهانية-
يف الغال��ب ت�أت��ي برفق��ة الأه��ل �أو ال�ش��رطة وال نقبلها �إال بع��د فح�ص��ها �إكلينيك ًّيا،
والت�أك��د م��ن انطباق معايري الدخ��ول عليها مثل عدم اال�س��تجابة للعالج� ،أو ظهور
�أعرا�ض نف�س��ية حادة ،بحيث ت�ش��كل احلالة خط ًرا على نف�سها وعلى من حولها� ،أو
�أنه��ا حاولت االنتحار ،م�ش�يرة �إىل �أن �س��بب ه��ذه احلاالت يف الغالب �إم��ا القتل �أو
ال�س��رقة �أو حاالت التعر�ض العتداء جن�س��ي �أو لواط �أو اغت�صاب �أو حاالت طالق
�أو م�شاكل �أ�سرية.
من جهتها� ،أ�ش��ارت الأخ�ص��ائية النف�س��ية نداء �أب��و الكا�س �إىل �أهمية دور الأ�س��رة
واملجتم��ع يف دع��م الن�س��اء اللواتي يعان�ين من �أية �أمرا�ض نف�س��ية حت��ى لو كانت
ب�س��يطة وعر�ضية ،لأن �س��وء الت�صرف و�إ�شعارهن ب�أنهن م�صدر حرج �أو عار ميكن
�أن يزيد امل�شكلة ال �أن يحلها.
كم��ا اعتربت من�س��قة مكت��ب غ��زة يف جمعية امل��ر�أة العامل��ة الفل�س��طينية للتنمية
وج��دان البيومي� ،أن "الن�س��اء الفاع�لات واملنتج��ات يواجهن انتقا�ص��اً لقدراتهن
يف البن��اء وامل�ش��اركة م��ن قبل املجتم��ع ،فما بالنا مب��ا ميكن �أن تعاني��ه املر�أة ذات
ً
مرتبطا بال�صحة وال�سالمة
الو�ض��عية ال�صحية اخلا�صة ال �سيما �إذا كان املو�ضوع
النف�سية؟!".
وتابع��ت" :ال ينظ��ر للمر�ض النف�س��ي على �أنه علة �ص��حية ك�أي مر���ض يتعر�ض له
الإن�س��ان وميك��ن �أن يعال��ج ويت��م ال�ش��فاء منه ،حيث تعزل الن�س��اء املري�ض��ات يف
من��ازل ذويه��ن لإبعادهن عن عي��ون النا�س دون حماولة عالجهم عرب خمت�ص�ين"،
م�شري ًة �إىل �أنه مبمار�سة �سلوك العزل تزيد امل�شكلة تعقيدًا ،وعندما يتفاقم الو�ضع
ال�ص��حي وي�ستع�ص��ي �إخفاء حالتها ال�ص��حية ،يدفع الأهل بالن�س��اء �إىل م�ست�ش��فى
الطب النف�سي.

خوف من املجتمع ،قبل العالج وبعده.

ونوهت البيومي �إىل �أن "�أو�ضاعنا الفل�سطينية العامة جتعل جمتمعنا م�ؤه ًال لظهور
جملة من اال�ض��طرابات النف�س��ية التي ميكن �أن تتطور �إىل �أمرا�ض نف�س��ية ت�صل يف
بع�ضها �إىل الإ�صابة باجلنون".
ودع��ت اجله��ات احلكومية ،ال �س��يما وزارتي ال�ص��حة وال�ش���ؤون االجتماعية� ،إىل
�إي�لاء االهتم��ام الالزم له��ذه الفئة ،ع�بر دمج الرعاية النف�س��ية ك�إح��دى اخلدمات
املقدم��ة يف خدمات الرعاية الأولية ،وبناء م�ص��حات نف�س��ية ا�ست�ش��فائية جمهزة،
وتخ�ص��ي�ص دور رعاي��ة للحاالت احل��ادة املزمنة و�إدماجه��ن يف برامج اجتماعية
خا�ص��ة ،وتخ�ص��ي�ص موازنة من خالل �ص��ندوق لل�ض��مان االجتماعي ي�ش��مل تلك
الفئات التي يتنكر لها املجتمع.
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غزة� :آثار ما بعد العدوان حتطم نف�سيات الأطفال ..و�أخ�صائيون يكابدون لعالجها

ر�سم �أحد الأطفال خالل العالج.

حنان �شلهوب.

نسرين موسى
مل تتوق��ف �آثار العدوان الإ�س��رائيلي الأخ�ير على قطاع غزة،
عند هدم منازل �أو تدمري من�ش���آت ومرافق بنية حتتية ،وخلق
جي�ش من املعاقني ،و�آالف ال�شهداء واجلرحى.
بي��د �أن م��ا ذك��ر مل يك��ن جل م��ا خلفه الع��دوان من خ�س��ائر
ب�ش��رية ومادي��ة ،فثمة جانب �آخ��ر من اخل�س��ائر رمبا يكون
�أكرث خطورة ،يتمثل يف الآثار النف�س��ية اخلطرية التي زعزت
وهزت نف�س��يات ع�ش��رات �آالف املواطنني ،من كال اجلن�س�ين
وخمتل��ف الأعم��ار ،فبع�ض �ض��حايا العدوان ممن �أ�ص��يبوا
با�ض��طرابات وم�ش��اكل نف�س��ية جنمت عن امل�ش��اهد املفزعة
وحاالت اخلوف ،تعافى من تلك الآثار ،و�آخرون عجزوا عن
جتاوز املحنة ،و�أ�ضحوا بحاجة مل�ساعدة �أطباء وخرباء.

�آثار مدمرة

اعت�بر الطبيب واملعالج النف�س��ي د .يو�س��ف عو���ض اهلل ،مدير
عي��ادة رف��ح النف�س��ية� ،أن انته��اء احل��رب كان بداي��ة معركة
قا�س��ية ،عل��ى الأطب��اء واملعاجل�ين النف�س��يني جمابهته��ا،
فالع��دوان الأط��ول من��ذ عق��ود خلف وف��ق تقدي��رات اجلهات
املعني��ة نح��و � 400أل��ف حالة كانت تعاين م�ش��اكل و�ص��دمات
نف�سية معظمهم من الأطفال.
وق��ال عو���ض اهلل" :حاولنا قبل وخ�لال العدوان ن�ش��ر الوعي
النف�س��ي بني املواطنني ،وعقدنا ع�شرات الندوات والور�شات،

وثقفن��ا �أولي��اء الأمور حول كيفية التعامل ال�س��ليم مع �أبنائهم
خ�لال احل��روب والأزم��ات ،وقد حولت �ص��فحتي عل��ى موقع
التوا�صل االجتماعي في�س��بوك �إىل ما ي�شبه املدر�سة ،مل�ساعدة
الآباء والأمهات يف تخفيف وقع ال�صدمات على �أبنائهم".
و�أو�ض��ح �أن��ه رغم ذلك ،ونظ��را لطول فرتة الع��دوان ،وكثافة
الغ��ارات ،وارت��كاب جرائ��م وجم��ازر جماعي��ة ،فقد �ض��ربت
امل�ش��اكل وال�ص��دمات النف�س��ية املواطنني والأطفال ب�ص��ورة
جماعية ،وخلفت جي�شا من ال�ضحايا.

�أعرا�ض يجب مالحظتها

و�أكد عو���ض اهلل �أن هناك جملة من الأعرا�ض يجب على الأهل
مالحظتها ،واتباع �سل�سلة من الإجراءات ،ويف حال مل تتح�سن
حالة امل�ص��اب� ،سواء كان طفال �أو �شابا ،فعليهم ا�صطحابه �إىل
�أخ�صائي نف�سي.
وعن هذه الأعرا�ض �أو�ضح عو�ض اهلل �أنها تتفاوت من �شخ�ص
لآخ��ر ،ف�أحيان��ا تكون عبارة ع��ن فزع ليلي ،وتب��ول ال�إرادي،
وفق��دان يف �ش��هية الطع��ام ،وخم��اوف مبال��غ فيه��ا ف��ور ذكر
احلرب.
وطال��ب �أولي��اء الأمور بتغي�ير الأج��واء التي عا�ش��ها الأبناء
خ�لال الفرتة املا�ض��ية بطريقة كلية ،كا�ص��طحابهم �إىل رحالت
واللعب معهم ،و�ش��راء �ألع��اب وحاجيات ،وجتنب الإكثار من

يو�سف عو�ض اهلل.

فت��ح التلفاز عل��ى الق��وات الإخبارية� ،أو ذكر �س�يرة احلرب،
واحتمال جتددها �أمامهم.
وب�ين عو���ض اهلل� ،أن التعام��ل اجلي��د م��ع الأبن��اء ،كفي��ل
بتخلي�ص��هم تدريجيا من الآثار النف�سية املتعلقة باحلرب ،لكن
ثم��ة بع�ض احلاالت تتطل��ب تدخال من قبل خمت�ص�ين ،ففريق
العم��ل يف عي��ادة رف��ح ،وباقي العي��ادات النف�س��ية يف القطاع،
مت�أه��ب وم�س��تعد ولدي��ه خ�برات كافي��ة ،للتعام��ل م��ع ه��ذه
احلاالت ومعاجلتها.

طرق العالج

وحتدثت الأخ�ص��ائية النف�س��ية حنان �ش��لهوب ع��ن الأعرا�ض
النف�سية التي ظهرت على الأطفال بعد احلرب وقالت" :ح�سب
احل��االت الت��ي ج��اءت للع�لاج ،جن��د �ص��عوبات يف الن��وم �أو
كوابي�س ليلية ،والرتكيز ال�ضعيف و�سرعة �ضربات القلب.
و�أو�ضحت �أن الأخ�صائيني النف�سيني يعاجلون ال�ضحايا بطرق
خمتلفة ،تتنا�س��ب م��ع كل حال��ة ،فهناك طريقة الر�س��م ،حيث
نتيح لهم ر�س��م ما يدور يف خيالهم ،فاكت�ش��فنا �أن �أغلبهم ر�س��م
الطائرات والبيوت املهدمة وال�شهداء .و�أ�ضافت" :ن�ستمر بتلك
الطريق��ة �إىل �أن ير�س��م الطفل مع م��رور �أيام العالج الأ�ش��جار
والورود و�أ�شياء جميلة تدلل على حت�سن نف�سيته".
و�ض��ربت �شلهوب مثال لطفل من عائلة النملة ،فقد هو وعائالته
معظ��م �أطرافه��م ،ومل يتقب��ل الط��رف ال�ص��ناعي ،وقال��ت:
"عاجلن��اه ع��ن طري��ق �إقناعه �أن��ه لن يفلح بلع��ب وميار�س

م��ا يح��ب ،والعي���ش ب��دون الط��رف ال�ص��ناعي� ،إىل �أن �أحب��ه
وا�س��توعب لب�س��ه ومبا�ش��رة حيات��ه ب��ه" .و�أ�ش��ارت �إىل �أنهم
�أع��ادوا كذل��ك ت�أهي��ل والدته وعائلت��ه حتى ال يت�ض��رر طفلهم
بنف�سيتهم ال�سيئة التي تنعك�س عليه وتزيد �سوء حالته.

مناذج �صادمة

وحتدثت الأخ�ص��ائية النف�س��ية رائدة ق�ش��طة� ،ض��من فريق
العم��ل يف العي��ادة ،ع��ن �أ�ص��عب احل��االت الت��ي واجهته��ا،
م�ش�يرة �إىل �أن طفل��ة عمره��ا  15عام��اً ،فق��دت قدرته��ا على
النطق ب�س��بب �صدمتها النف�سية فور �س��ماعها خرب ا�ست�شهاد
�أخيها يف احلرب.
و�أ�ضافت :جاءت �أختها �إىل العيادة وحتدثت عنها ،ثم ذهبنا
�إىل بيتها و�أقنعناها بالعالج الذي كانت ترف�ضه يف البداية.
و�أ�ش��ارت �إىل �أن الطفل��ة خ�ض��عت ل��ـ 12جل�س��ة عالجي��ة،
وا�س��تخدم معه��ا �أك�ثر م��ن �أ�س��لوب� ،إىل �أن ب��د�أت تدريجيا
با�س��تعادة الثق��ة بنف�س��ها ،ومتكن��ت م��ن النط��ق جم��دد ًا.
واحلال نف�س��ه عند مواطن وابنه ،وهما �ضحية فقد منزلهما،
الذي عا�ش��ا فيه ب�أمن وا�س��تقرار ،ورف�ض��ا فكرة �أن ي�ص��بحا
م�ش��ردين ،وتعر�ض��ا ل�ص��دمة حول��ت الطفل ال��ذي يبلغ من
العم��ر � 10س��نوات ،ح�س��ب الأخ�ص��ائية �ش��لهوب� ،إىل طفل
عدواين ،وترك مدر�سته ،ومل يعد ي�أبه مل�ستقبله.
وتابع��ت" :عاجلناه ع��ن طريق �إعادة �إدراكه لنف�س��ه ،و�أعدنا
التوازن ل�شخ�صيته ،وما زلنا نتابع حالته".

"ال�������ق�������وار��������ض" ..ك����اب����و�����س ج����دي����د ي����������ؤرق ال���غ���زي�ي�ن
ميرفت الشريف
ا�ش��تكى مواطنون م�ؤخ ًرا من انت�ش��ار القوار�ض يف �ش��وارع قطاع
غزة ب�ش��كل الفت ،التي ت�س��ببت يف انهيار العديد من الأر�ضيات يف
ممرات املنازل والأزقة التي ي�سكنونها.
و�أكد مواطنون لـ "احلال" �أنهم يعانون ب�س��بب انت�ش��ار القوار�ض
وتكاثره��ا ومهاجمته��ا ملنازله��م م��ن خ�لال خط��وط "املج��اري"،
م�ش�يرين �إىل �أن ركام املن��ازل املدم��رة من جراء الع��دوان الأخري
عل��ى غزة ب��ات م�أوى ومرتعاً لها ،ب�س��بب احلف��ر املوجودة حتت
ه��ذه املن��ازل ،وبقاي��ا الطع��ام والقمام��ة الت��ي يلق��ي به��ا بع���ض
املواطنني على هذه الأكوام.
حممد زقوت ( 43عاماً) من خميم الن�صريات قال �إن عدة انهيارات
�أر�ض��ية حدثت يف مدخ��ل منزله على عمق � 3أمت��ار خالل منخف�ض
"هدى" الذي �ضرب قطاع غزة قبل عدة �أ�شهر ،مو�ضحاً �أن �سبب

االنهيارات بالأ�سا�س كان وجود حفر �أحدثتها القوار�ض.
وق��ال" :كنا توجهنا قبل ذل��ك �إىل البلدية و�أعطتنا مبيدات ملحاربة
القوار�ض لكن دون فائدة ،وبعد املنخف�ض انك�س��رت خطوط املياه
ب�س��بب احلفر العميق��ة ،فرممت البلدية احلفر و�أ�ص��لحت خطوط
املي��اه واملج��اري� ،إال �أنه��ا ع��ادت وانه��ارت جمدد ًا ب�س��بب كرثة
القوار�ض".
و�أ�ضاف" :بعد معاناة �شديدة مع هذه امل�شكلة ،ا�ضطررنا لالتفاق
مع مقاول ،وا�شرتينا ط ًّنا من الإ�سمنت ،رغم غالء �سعره ،ومت عمل
�أر�ض��ية من الباطون امل�س��لح من �أجل الق�ضاء على هذه القوار�ض
ومنعها من الدخول �إىل املنزل".
ً
م��ن ناحيته ،حتدث �أبو �أجم��د املجدالوي ( 50عاما) عن انهيارات
يف �أر�ص��فة �شوارع باملحافظة الو�س��طى� ،سواء رئي�سية �أو فرعية،

الفتاً �إىل �أن القوار�ض تهاجم املواطنني من داخل قنوات "املجاري
الداخلية" ،ولي�ست هناك �أي جهود م�ؤ�س�ساتية ملكافحتها.
و�أكد �أن مرور �أ�ش��هر على بقاء الركام يف مكانه� ،شكل بيئة منا�سبة
لتكاثر القوار�ض ،التي تهاجم املنازل ليال ،باحثة عن بقايا الطعام.
و�أو�ض��ح املج��دالوي �أن القوار���ض �آخ��ذة يف التكاث��ر ،و�أعدادها
تتزاي��د ،حمذر ًا من �أن امل�ش��كلة رمبا تتفاقم ،وقد تت�س��بب يف ن�ش��ر
الأمرا�ض بني املواطنني.
وق��ال وائ��ل ال�س��راج�" :إن القوار���ض ت�س��ببت يف انهي��ار املدخ��ل
الرئي���س ملنزل��ه يف منطقة �أر�ض �أبو �س��تة يف املخيم ،م��ع العلم �أن
ال�ش��ارع مت ر�ص��فه حديث��ا" ،م�ش�يرا �إىل �أن "القوار���ض تدخل �إىل
املراحي���ض واحلمام��ات الداخلية للمنزل وغ��رف النوم ،واتخذنا
الكثري من التدابري ملكافحتها دون جدوى".
وطالب مواطنون البلدية وق�س��م ال�صحة والبيئة يف وكالة الغوث
"الأون��روا" ،ب�إيج��اد حل��ول جذرية لهذه امل�ش��كلة ،معربين عن

ا�ستيائهم من عدم ا�ستجابة البلدية للبالغات التي قدمها املواطنون
عدة مرات ،رغم �أنها ت�ضع ر�سومًا للخدمات يف الفاتورة ال�شهرية،
مت�س��ائ ًال عن هذه اخلدمات التي تقدمها البلدي��ة للمواطنني مقابل
هذه الر�سوم؟
م��ن ناحيته ،قال مدير ال�ص��حة والبيئة يف بلدية الن�ص�يرات ،علي
الهبا���ش ،ل��ـ "احلال" �إن البلدية ت�س��تقبل �ش��كاوى م��ن املواطنني
بخ�ص��و�ص ه��ذا املو�ض��وع ،وت�س��لم املواطن�ين ال�س��موم الالزمة
ملكافحة القوار�ض.
كما دعا �أي مواطن مت�ض��رر وحتدث عنده انهيارات يف الأر�ضيات
�أو اخلط��وط الداخلي��ة ،للتوا�ص��ل مع ق�س��م ال�ص��يانة يف البلدية،
حيث يعالج الق�س��م هذه الأ�ضرار التي ت�س��ببها القوار�ض ،م�شريًا
اىل �أن البلدية من خالل ق�س��م ال�ص��يانة تعاملت يف مرات عديدة مع
وجمار ت�ضررت ب�سبب
مثل هذه امل�ش��كالت و�أ�صلحت خطوط مياه
ٍ
القوار�ض.
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هل تقبلني �أن يتدخل �أحد يف حجابك؟
تحرير بني صخر  -طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�أ�سماء حممد

�أث��ارت حمل��ة حول احلجاب ومن�ش��ور وزع على الطالبات يف جامع��ة بريزيت ردود فعل متباينة ،فق��د اعرت�ض البع�ض
عليها على اعتبار �أنها تدخل يف حرية الفتاة ،وممار�سة �سلطوية مليئة بالعقد والهيمنة على الن�ساء واجليل اجلديد.
"احل��ال" �أج��رت "حديث��ا ح��را" مع فتيات حول املو�ض��وع ،كي تعرب امل�س��تهدفات عن �آرائهن ،وهنا م��ا قالته ه�ؤالء
الطالبات.

طالبات اجلامعة لديهن الوعي الكايف ملعرفة طريقة لب�س احلجاب ال�ص��حيحة ،لذلك فهن ل�س��ن بحاجة لأحد
ليحدد كيفية لب�س احلجاب .و�أنا مع �أال يتدخل �أحد يف قرار �أي فتاة.
واحلجاب يظهر �ش��ي ًئا واحدًا فقط ،وهو �أن الفتاة التي ترتديه م�س��لمة .لك��ن احلجاب ال دخل له بالأخالق،
ولي�س هناك �ضرر من توزيع من�شور كهذا للن�صيحة فقط ،ولكن لي�س لفر�ض قرار �أو واقع جديد.

توجان �أبو عطوان

�صوفيا جربيل
لي�س من االخالق التدخل بخ�صو�صية لب�س احلجاب بطرق خمتلفة .و�أنا ل�ست مع تدخل �أي �أحد بهذا ال�ش�أن
الذي يخ�ص الفتاة وحدها ،ور�أي الفتاة لي�س بال�ضرورة انتهاكا للآداب العامة.
وبر�أيي ،هذا اقتبا�س لنظرة املجتمع للمر�أة كونها ج�سدا فقط ،فهم يرغبون بكبته ،وعمليا لب�س احلجاب �أو
عدمه ال يحدد هوية و�أخالق الفتاة .فهي لي�ست جمرد ج�سد ومتعة ليتم تغطيته بغ�ض النظر عن املعتقدات
الدينية التي ن�ؤمن بها .ومن املغيظ التفكري ب�أن احلجاب هو كل ما يحدد �شخ�صية الفتاة وتوجهاتها الدينية .والفتاة بتفكريها وقدرتها
على العطاء �أكرب من ح�صرها يف طريقة لب�س احلجاب والنقا�ش فيه.
وم��ن اخلط���أ توزي��ع هذا املن�ش��ور يف اجلامعة لأن��ه �أوال يهني الفت��اة املحجبة ،وثاني��ا يهني الفتاة امل�س��يحية لأنه ال يحرتم �ش��عورها.
واال�سالم يحرتم الديانات الأخرى .اعتقد انه ال بد من احرتام الفتاة ككيان ولي�س كج�سد.

يارا �شاهني
طريق��ة لب�س احلجاب حرية �شخ�ص��ية وال يوجد فيها �ض��رر للآخرين .واحلج��اب ال يحدد االخالق حيث من
املمك��ن �أن تك��ون الفت��اة ملتزمة بلب�س احلجاب ولكن لي�س عن قناعة ،وبذلك قد تت�ص��رف ت�ص��رفات م�س��يئة
لنف�سها وللمجتمع ،ويف املقابل ،هناك فتيات غري حمجبات ولكن ملتزمات بالأخالق الدينية.
ل�س��ت �ض��د احلملة �إذا كانت ن�ص��يحة ولي�س��ت بطريقة فر�ض االمر على الآخر ،مبعنى �أن احلملة ن�شر فكرة،
وبذلك ،فلنا اخليار بالأخذ بها �أو عدمه.

�أعار�ض هذا الت�ص��رف ب�ش��دة ،فااللتزام باحلجاب �أو عدمه بالن�سبة يل حرية �شخ�صية ،وال �أحب �أن يتدخل
بي �أحد ب�أي �شكل من الأ�شكال �أو لأي �سبب كان.
احلج��اب مظه��ر خارج��ي ،ال يحدد هوية �أو �أخ�لاق �أي فتاة ،وقد يك��ون ناجتا عن اعتق��ادات دينية� ،أو عن
ظروف جمتمعية ،ك�أن تعي�ش الفتاة يف جمتمع نظرته �س��لبية للفتاة غري املحجبة (�أي �أن يكون عادة ولي�س
عب��ادة) ،وهوي��ة و�أخ�لاق الفتاة �ش��يء ال يح��دد مبظهرها اخلارج��ي �أبدا .رمب��ا يعرب �أو يح��دد معتقداتها
الدينية ،لكن ال ميكن حتديد �أخالقها �إال بالتعامل معها والتعرف علی �شخ�صيتها وفكرها.
ويف حال اعتربنا �أنه يحدد هوية و�أخالق الفتاة ،ف�سنظلم الكثري من الفتيات امل�ؤدبات اخللوقات اللواتي ال يلتزمن باحلجاب ،رغم �أنهن
م�سلمات �أو ي�ؤمن بديانات �أخری �أو ملحدات.
لي�س عدال �أبدًا �أن يتم فر�ض احلجاب بالقوة ،فهذا ي�س��يء للإ�س�لام وامل�س��لمني ،لأنه ال �إكراه يف الدين ،وبالن�س��بة للفتاة املحجبة ،فمن
امل�ؤك��د �أنه��ا ارت��دت احلجاب وهي علی قناعة ور�ض��ی بالطريق��ة التي ترتديه بها ،ولي�س��ت بحاجة ملن يتدخل به��ا فيكرهها حلجابها �أو
ي�شعرها بالذنب.

ر�ؤى نا�صر
احلجاب هو فري�ضة ،ولكن الفتاة ال بد �أن تلب�سه عن قناعة �شخ�صية وتفكري معمق ،و�أنا �ضد �أن يتدخل �أحد
بطريق��ة لب���س احلجاب من مبد�أ احلرية ال�شخ�ص��ية .والدين اال�س�لامي يدعو لالح�ترام وتقبل الآخر وعدم
فر���ض �ش��يء عليه �إال من مبد�أ الن�ص��يحة ،وهو قد يتقبلها �أو ال ،ومهما كان��ت الظروف .وال ميكن �أن يدفعني
�أحد للحكم على الفتاة من خالل ال�شكل اخلارجي� ،سواء باحلجاب �أو بدونه.

حنني بياتنة

مدونا رفيدي
من املمكن تقبل فكرة �إعطائي هذا املن�ش��ور بخ�ص��و�ص احلجاب من �أي جهة كانت ،لأنهم قد ال يعلمون �أنني
م�سيحية ،وبالتايل� ،س�آخذه دون �أي تعليق� ،أو رمبا �أخرب ال�شاب الذي �أعطاين من�شور احلملة �أنني م�سيحية،
واحلج��اب يف الدين امل�س��يحي غري مفرو�ض ،وبالنهاية ،الدين امل�س��يحي دين م�س��احمة وتقبل ،وكل االديان
تدعو الحرتام دين الآخر ،وال �أتوقع �أن تكون ردة فعلي �أو فعل �أي �شخ�ص عدائية ،فمن املفرت�ض ان احرتم
كل الأديان ومعتقداتهم ،ولي�س �شرطا �أنني �إذا قر�أت املن�شور �س�أفهم �أنه يحاول فر�ض احلجاب علي ولي�س خط�أ التعرف على معتقدات
دين الآخر .بالنهاية� ،أنا �أحرتم كل الأديان.

املن�ش��ور ال��ذي وزع عل��ى طالبات اجلامعة غري عادل ،خا�ص��ة توزيعه باجلامعة ،م��ن منطلق وجود ديانات
متعددة ،واللبا�س ال يعك�س الديانة ،و�إمنا هو عادات وتقاليد ،والفتاة املق�صودة باملن�شور لن تت�أثر فيه.
اجلامع��ة حتت��وي على االعم��ار من  18وف��وق ،وهذا يعني �أن العقول تت�ص��رف ب���إدارة نف�س��ها .ولن تكون
الإجابة بالقبول واالقتناع بهذا املن�شور .وال يرتبط الأمر بوجود الأخالق �أو غيابها .ويف النهاية ،كل �شخ�ص
حر بت�صرفه ولبا�سه و�أخالقه ،ورب العباد هو الذي يحا�سب فقط.
وقبل كل �ش��يء ،لنبد�أ باانف�س��نا ونغريها للأف�ض��ل ومن ثم نبد�أ بالآخرين ،ومن تريد �أن تعرف �أكرث عن �أمر ما ،ومن �ض��منه احلجاب،
فهناك كتب كثرية ومقاالت منت�شرة بكل مكان ،ولي�ست بحاجة ملن�شور يوجهها.

العامل العربي بني الهوية الوطنية والف�سيف�ساء الدينية
طالل أبو ركبة
تعج املنطقة العربية بجملة من املتغريات الدراماتيكية
التي ع�ص��فت ببنية النظام ال�سيا�س��ي العربي وجعلته
يف حال��ة م��ن االرتب��اك والتخب��ط ،من��ذ ان��دالع ث��ورة
اليا�س��مني يف تون�س نهاية عام  ،2010والإطاحة بنظام
زين العابدين بن على.
ع��دوى تون���س انت�ش��رت كالنار يف اله�ش��يم ،ف�أ�ص��ابت
ال��دول العربي��ة تباع��اً ،م��ن ليبي��ا �إىل م�ص��ر ،م��رو ًرا
بالبحرين واليمن و�س��وريا ،واقتلعت �أنظمة �سيا�س��ية
�ض��ربت جذوره��ا عمي ًقا يف ه��ذه الدول عل��ى مدار عدة
عقود م�ضت.
يف �ض��وء ذل��ك ،كان��ت املواق��ف العربي��ة خمتلف��ة يف
التعاط��ي مع هذه املتغريات ،بني من و�ص��فها "بالربيع
العرب��ي" ،وهو امل�ص��طلح ال��ذي �أطلقه عليه��ا الرئي�س

الأمريكي باراك �أوباما ،وم��ن اعتربها م�ؤامرة و�إعادة
تق�س��يم للمنطقة� ،أي "�س��ايك�س بيكو" جديد ،م�س��تند ًا
على مقولة الفو�ضى اخلالقة التي �أطلقتها وزيرة الأمن
القومي الأمريكي كونداليزا راي�س عام .2003
وبني تباي��ن املواقف على م�س��توى النخب واجلماهري
يف التعاط��ي م��ع هذه املتغ�يرات التي ال تزال تع�ص��ف
باملنطق��ة العربية وت�أخ��ذ �أبعادًا ومنحني��ات خمتلفة،
ي�برز مفهوم الهوي��ة العربية ك�إحدى �أبرز الإ�ش��كاليات
الت��ي ت��رادف عملي��ة التح��ول �أو التغ�ير ال��ذي متر به
املنطقة العربية يف �ض��وء ما يع�ص��ف بها من متغريات،
وخا�ص��ة يف �ض��وء تنام��ي بع���ض الأدوار الإقليمي��ة
امل�ؤث��رة يف املنطق��ة العربي��ة ،ل��دول طامل��ا كان��ت له��ا
م�ش��اريعها و�أطماعها يف العامل العربي ،وهي �إ�س��رائيل

وتركي��ا و�إيران ،وه��ي ثالث قوى �إقليمي��ة م�ؤثرة على
م��دار التاريخ يف املحيط العرب��ي باختالف درجات هذا
الت�أثري من دولة �إىل �أخرى.
وال��دول الث�لاث متتل��ك م��ن مق��درات الق��وة الناعم��ة
وال�ص��لبة م��ا ي�س��مح له��ا بالت�أث�ير املبا�ش��ر �أو غ�ير
املبا�ش��ر يف ت�شكيل مالمح املنطقة العربية وفق �أهدافها
وتطلعاتها.
رمب��ا يكون املدخل لكل من �إي��ران وتركيا مدخ ًال دينياً،
كونهما دولتني �إ�سالميتني ولهما حتالفاتهما يف املنطقة،
كاملذهب "ال�شيعي" كما يف احلالة الإيرانية� ،أو املذهب
الدين��ي ال�س��ني والتاري��خ ال�سيا�س��ي الطوي��ل كما هي
احلالة الرتكية.
�أم��ا بالن�س��بة لإ�س��رائيل ،الت��ي ت�س��عى بق��وة جلع��ل

ال�ص��راع العربي الإ�س��رائيلي يظهر على �أ�س��ا�س ديني
وت�س��ويقه على هذا النحو ،يف �إطار �سعيها نحو يهودية
الدول��ة ،لذل��ك ،ف�إن��ه يلزم �إع��ادة ترتي��ب املنطقة على
�أ�س���س مذهبي��ة وطائفي��ة ،لرتف��ع ع��ن نف�س��ها احلرج
يف ط��رح يهودي��ة الدول��ة �أمام الع��رب ،وط��رد العرب
الفل�سطينيني داخل اخلط الأخ�ضر ،لأنهم لي�سوا يهودًا.
هنا تت�ضح معامل ما يعد له يف املرحلة املقبلة يف الواقع
العرب��ي ،وهي ح��رب طائفي��ة ب�أبعاد مذهبي��ة ،تتجلى
ب�ين حموري��ن �أحدهم��ا �س��ني والآخ��ر �ش��يعي ،جلعل
املنطق��ة العربية تظهر كف�سيف�س��اء دينية غري مرتابطة
ومتداخلة ب�ش��كل ال ي�س��مح ببناء هوي��ة عربية واحدة
ببعده��ا الوطني والقوم��ي ،تدمر يف طريقه��ا كل معامل
احل�ضارة والتقدم واالزدهار.
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هل تعتقد �أن �سيطرة احلوثيني على ال�سلطة يف اليمن �شرعية؟
وهل ترى يف عا�صفة احلزم ح ًال للأزمة؟
جنان أسامة السلوادي  -طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

و�سام رفيدي
�أ�ستاذ علم اجتماع يف جامعة بيت حلم
من باب ال�س��خرية �أن ُي�ش��هر يف وجه ال�ش��عب اليمني ال�ش��رعي �ش��عار ال�ش��رعية من الذين
ال �ش��رعية لهم! ف�أية �ش��رعية حلكام اخلليج؟ �أمراء و�ش��يوخ قبائل ال ميلكون اية �ش��رعية
�س��وى لعبهم لدور مر�س��وم لهم من الربيطانيني �س��ابقا ومن الأمريكان وال�ص��هاينة حالياً،
وظيفتهم حرا�س��ة امل�صالح االمربالية يف املنطقة ،ا�ضافة لت�أجيج ال�صراع الطائفي ،حلرف
الن�ضال �ضدهم و�ضد امريكا والغرب ،ففاقدو ال�شرعية ال يحق لهم التكلم عنها! وال�سخرية
امل�س��تفزة الثانية انهم يرفعون ال�شرعية �شعار ًا حلملتهم املجرمة �ضد ال�شعب اليمني فيما
ال ن�س��مع كلم��ة وال فع�لا حول (�ش��رعية) الكيان ال�ص��هيوين ،وكم��ا يقول املث��ل (عليهم ان
يخيطوا بغري هذه امل�س��لة) ،فامل�س��لة الوحيدة التي يخيط بها العدوان على اليمن هي االنت�ص��ار للقاعدة وداع�ش ،و�ض��رب
اية حركة حتررية ،وكما فعلوا يف البحرين ،يفعلون يف �سوريا والعراق واليمن.

ح�سن �صفدي
�صحايف
مو�ضوع ال�شرعية والأحق بحكم اليمن معقد جد ًا ويخ�ضع لتوازنات قبلية ع�شائرية نرتكها
لل�شعب اليمني لأنه الأحق والأجدر بتقييمها.
اما مو�ض��وع التدخل اخلارجي يف اليمن وما ت�س��مى "عا�ص��فة احلزم" ،فان هذا احللف هدفه
الأ�سا�س��ي تفتيت اليمن والق�ض��اء على القوى املحلية فيه لت�سهيل �إخ�ض��اعه وال�سيطرة على
موارده وجتويع �شعبه ،وما �سلف من تدخل يف (العراق ،ليبيا� ،سوريا) ي�ؤكد على هذا الطرح.
�إن الأحالف هذه ،ولو بدت ل�ص��الح ال�ش��عوب امل�ض��طهدة� ،إال ان هدفها الأ�سا�س��ي هو نهب
خريات بالدنا ،وتقوية احلكومات على ح�س��اب �ش��عوبها ،فقبل �أن نقيم �ش��رعية احلوثيني ،علينا ان نقيم �ش��رعية �آل �سعود
الذين ا�س��تولوا على ال�س��لطة بالدم ،وال ي�ستمدون �شرعيتهم االن �إال من دورهم يف حتقيق م�صالح اال�ستعمار والق�ضاء على
�أي قوى ثورية يف �شبه اجلزيرة العربية.
وعلينا ك�ش��عوب عربية �أن نقف �ص��فاً واحد ًا �ض��د تدخل اال�ستعمار يف بالدنا ،و�ض��د كل الذين ي�سهلون دخول هذا امل�ستعمر
ويحققون اهدافه.

�أحمد جرادات
طالب درا�سات عليا

فيما يتعلق بعا�صفة احلزم ،ف�أنا ل�ست �ضدها وال �أ�ؤيدها ،ولكني �أ�ؤمن بحق �أي نظام دولة باحلفاظ على �أمنه ووجوده حتى
ل��و كان ذل��ك باحل��روب ،و�إن ر�آها البع�ض تقاد من قبل الأنظم��ة الغربية ويظهر �أن الربيع العربي قد خ ّلف ثورات م�ض��ادة
وينزع ٌّ
كل كر�س��ي احلكم من الآخر ،ومن �أتى عن طريق �ص��ندوق االقرتاع هو �ص��احب احلق باحلكم كائنا من كان ،ولي�س
ال�شرذمة التي ت�أتينا ب�شكل جماعات تدعي الدين وال�سيا�سة.

م�ش��كلة اليمن لي�ست مبن هو �شرعي ،بل هي اعمق من ذلك؛ فال�ضربة العربية ت�أتي ك�ضربة
ا�س��تباقية يف حماول��ة منه��ا لع��دم خ�س��ارة اليمن ل�ص��الح اي��ران ،وعدم خ�س��ارة احلدود
اجلنوبية لل�س��عودية وم�ضيق باب املندب املهم للدول العربية ،فالتدخل االيراين يف �سوريا
والع��راق واليمن وا�ض��ح م��ن خالل الدعم ال�سيا�س��ي والع�س��كري علی االر���ض ،وتفاقمت
م�ش��كلة اليم��ن منذ اع�لان الوحدة يف الت�س��عينيات واحل��رب االهلي��ة يف  1994التي تفوق
فيها �ص��الح ليحكم قب�ضته علی اليمن واجلي�ش وامل�ؤ�س�سات ال�سيادية داخل الدولة ،فهم�ش
اجلنوب ب�شكل وا�ضح وهم�ش اي�ضا احلوثيني.
نحت �صالح وجاءت بنائبه ،واعطت
وبعد الثورة اليمنية� ،شكلت املبادرة اخلليجية جزءا كبريا من االزمة احلالية ،اذ انها ّ
ح�صانة ل�صالح ،دون االخذ بعني االعتبار اجراء ا�صالح �سيا�سي �شامل ،ودون العمل علی انتقال �سل�س لل�سطلة مع مراعاة
طبيعة اليمن القبلية والتهمي�ش الطويل من قبل ال�سلطة احلاكمة لل�شعب وغياب م�ؤ�س�سات الدولة.

�أحمد ملحم
�صحايف

عوين فار�س
مدر�س تاريخ

يف ظل ما يعي�ش��ه اليمن من ويالت احلرب ،مل يعد احلديث عن ال�ش��رعية مهما ،خا�ص��ة �أنها
باتت ُتفر�ض من االنظمة التي ال تتمتع بال�شرعية ،بينما ال�شعب هو االحق باحلكم منطقيا،
لك��ن جتربتن��ا العملية ان االنظم��ة وقادتها هم من يق��ررون نتائج االنتخابات �س��لفا ،ولهذا
ح�ص��ل عبد ربه هادي على  %99.8من امل�ص��وتني ،يف حني ا�ستطاع احلوثيون الو�صول اىل
قل��ب عدن اليوم .ف�أين ان�ص��ار هادي من تقدم احلوثيني؟ عا�ص��فة احلزم �ست�ش��عل املنطقة
اكرث ،فال�س�لاح العربي الذي يغم�ض عينيه عن فل�سطني منذ  67عاما ،ال ميكن ان يكون حال
حني يوجه ل�ص��در دولة عربية ،بل هي حماولة ا�ستقواء بانظمة عربية حديثة العهد تبحث
عن التمكني ،لتكري�س الطائفية يف املنطقة.

احلوثي��ون جزء من امل�ش��هد ال�سيا�س��ي اليمني ،وال مانع من �أن يحكم��وا البلد ،لكنهم وقعوا يف
املحظور حني ا�ستخدموا القوة يف الو�صول �إىل ال�سلطة يف خروج �سافر عن قيم الثورة اليمينة،
كم��ا �أنه��م ارتكبوا خط�أ ج�س��يما حني حتالفوا مع حاكم �س��ابق دكتاتور وفا�س��د لفظه ال�ش��عب
اليمني باالجماع ،و�أدخلوا اليمن يف دائرة ال�ص��راع االقليمي حينما ا�س��تقووا بطرف خارجي،
و�أ�شعلوا الفنت الطائفية حني حتركوا �سيا�سيا من منطلق الطائفة وحقها الديني يف حكم اليمن،
وكان االوىل بهم االحتكام لإرادة ال�شعب اليمني والو�صول لأهدافهم بالطرق ال�سلمية.
�إن حقهم ال�ش��رعي يف الدخول يف العملية ال�سيا�س��ية ال مينحهم احلق يف اال�س��تحواذ على ال�س��لطة ،واال�ص��ل االن�س��جام مع
العملية ال�سيا�س��ية وما �أفرزته .طبعا الو�ض��ع اجلديد الذي خلقه حترك احلوثي �أثار دوال اقليمية خ�صو�ص��ا ال�س��عودية
الت��ي تعت�بر اليمن حديقته��ا اخللفية وترى �أن وجود نظام �سيا�س��ي معا ٍد جنوبا ي�ش��كل خطرا وجوديا عليه��ا .وكان االوىل
بال�س��عودية �أن تعال��ج الأمر بطريقة خمتلفة ،فتمد ج�س��ورا م��ع القوى ال�سيا�س��ية اليمينة ،خ�صو�ص��ا الثورية منها وذات
القاعدة اجلماهريية الكبرية ،بدال من التعامل معها بفوقية ،وكان ميكن االعتماد على هذه القوى يف مواجهة حترك احلوثي.

بيان بي�ضون
موظفة

جوليانا حجار
طالبة �إعالم
�إن �س��يطرة احلوثيني على ال�س��لطة بتل��ك الطريقة غري �ش��رعية ،وتعر�ض احلوثيني
للقم��ع واالق�ص��اء ال ي�برر لهم تخريب الب�لاد من اجل ال�س��لطة ،وما ت�س��تطيع اخذه
بال�س��لم ال تخو���ض حرب��اً الجل��ه .هم اقلية وله��م حق .لكن ال�س���ؤال :ه��ل ندمر بلدنا
م��ن اج��ل ان نح�ص��ل على حقوقن��ا ،ففي الوق��ت الذي يخ��رج اهل تعز يف اليمن �ض��د
�س��يطرة احلوثي�ين ،يتم قمعه��م ،واذا وقع على طرف ما ظلم ،فيج��ب �أال يذيق غريه
نف�س الك�أ�س .اما بخ�ص��و�ص الأحقيه ،ف�إن الرئي�س عبد ربه من�ص��ور هادي هو رئي�س
منتخب ،جاءت به الثورة بعد خلع علي عبد اهلل �صالح ،لكن ما ح�صل هو �أن الرئي�س املخلوع حتالف مع احلوثيني
�ضد الرئي�س ال�شرعي.
عا�صفة احلزم قد تكون حال ،لكن لي�ست احلل الوحيد .احلوثيون هم من بد�أ بال�سيطرة على املناطق بقوة ال�سالح،
رغم ان ال�ش��عب اليمني ميتلك ال�س�لاح ،اال انه مل يلج�أ له يف ثورته �ض��د علي عبد اهلل �ص��الح رغم امتالكه لل�س�لاح.
والدعم االيراين للحوثيني هو جوهر ال�ص��راع ،وهو لي�س �صراعا طائفيا بني ال�شيعة "اليزيدية" وبني ال�سنة ،بل هو
�ص��راع اقليمي ايراين حتاول فيه ايران دعم اقليات يف املناطق من اجل زيادة نفوذها يف املنطقة ،وما حتاول ايران
فعله باليمن هو ما فعلته ب�سوريا والعراق �سابقاً.

بدر الأعرج
�أ�ستاذ علم اجتماع
�س��يطرة احلوثي�ين على اليمن ال�ش��قيق هو عمل خطري وغري �ش��رعي لأكرث من �س��بب؛ خطري
لأنه قد يت�س��بب يف اغراق اليمن يف حرب �أهلية ال تقل �ض��راوة عن مثيالتها يف البلدان العربية
الأخرى .وهذا ما ال نتمناه لليمن ،ال �سيما يف ظل وجود �أكرث من  50مليون قطعة �سالح� .إ�ضافة
اىل ال�ش��رخ الذي ت�س��ببه الأزمة اليمنية اليوم �س��واء على ال�صعيد العربي �أو اال�سالمي ،وغري
�شرعي �أوال لأنه ،بر�أيي ،ا�ستند على حتالف احلوثيني الذين حتالفوا من الرئي�س املخلوع علي
عبداهلل �صالح الذي مت اجباره على الرحيل عن ال�سلطة بفعل االنتفا�ضة ال�شعبية والتظاهرات
املليونية ال�س��لمية .وكذلك ف�إن احلوثيني مدعومون من قوى خارجية غري مينية هي بالأ�سا�س
اي��ران وح��زب اهلل وكالهما مثل احلوثيني ينتمي لطوائف "�ش��يعية" ،وهذا �أخطر ما يف االزمة اليمنية ،فهي ت�أتي يف ظل �ص��راع
�سيا�س��ي ذي �أبع��اد طائفي��ة عل��ى الأقل اىل حد ما يف دول �أخرى كالعراق و�س��وريا؛ �أي باخت�ص��ار ،ايران حتولت فيما �س���أطلق
عليه العدو الأول النتفا�ض��ات ال�ش��عوب العربية؛ فهي وقفت مع الأنظمة �أو الر�ؤ�ساء �ضد �شعوبهم� ،أي ال�شعوب العربية ،فقط
ملجرد �أنهم حم�س��وبون على "ال�ش��يعة" كاملالكي وب�شار الأ�سد� ،أو متحالفون مع ال�ش��يعة كالرئي�س اليمني املخلوع) ،ومن هنا،
ف�إن �أحداث اليمن ت�أتي يف �سياق هذا ال�صراع ال�سيا�سي املحموم الذي تتحمل ايران ،هذه املرة بالذات ،م�س�ؤوليته االوىل ،حيث
من الوا�ضح �أن هنالك اجتاهات وقيادات مت�شددة ومتع�صبة تر�سم وت�شرف على تنفيذ �سيا�سات ايران يف املنطقة العربية.
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�أ�شياء كثرية يقدمها الأملاين كليمن�س لفل�سطني
مجد حمد*
يف  ،1997/1/27كان��ت �أول م��رة ي�أت��ي فيه��ا
الهيدروجيولوج��ي الأمل��اين كليمن���س م�سر�ش��ميد
�إىل فل�س��طني ،بع��د �أن كان بحث��ه يف املاج�س��تري
ع��ام  1993يخت�ص بهيدرولوجي��ة حو�ض وادي
الع��رب يف الأردن ،وانتقل بعدها لفل�س��طني للعمل
يف م�ش��اريع تخ���ص املي��اه ،و�أول م�ش��روع كانت
مدت��ه ثالثة �أ�ش��هر وتلته م�ش��اريع �أخ��رى تخ�ص
املي��اه واملج��اري وحفر الآب��ار ،فبقي ب�س��ببها يف
فل�سطني.
اجلو الإن�س��اين �أكرث ما يجذبه يف فل�س��طني ،ويرى
�أحياناً �أن له امتياز ًا لكونه �أجنبيا ،ما ي�سهل تعامل
النا�س معه ،وبنف�س الوقت ،لأ ّنه يف فل�س��طني منذ
 18عامً��ا ،فهو يعلم �أن��ه مل يعد �أجنبياً جديد ًا ،مل
يعد ي��رى نف�س الإقبال و"االنبهار" بالأجنبي كما
كان عن��د بداي��ة قدوم��ه .كان يرى اخلوف �أي�ض��اً
يف عيونه��م �أحياناً ،وه��و يف �س��يارته ذات النمرة
ال�ص��فراء فيظن��ون �أن��ه م�س��توطن ،ولكن��ه ي�ؤكد
�أنّ تفهم النا�س �س��ريع ومبا�ش��ر له متى ما ّ
و�ض��ح
ال�صورة.
رام اهلل بالن�س��بة �إليه لي�س��ت فل�سطني ،لي�ست كما
امل��دن الأخ��رى ،فه��ي "احت�لال خم���س جن��وم"،
فحت��ى يف امل��دن الك�برى يف فل�س��طني كنابل���س
واخللي��ل ،يذك��ر لن��ا كيف يع��رف الكل بع�ض��هم،
وامل��وارد املالي��ة يف امل��دن والقرى الأخ��رى �أقل،
ولكن التكافل االجتماعي جيد جد ًا ،وي�ؤكد �أن هذا
جيد ل��ه لأنه �أجنبي ،لكنه مل يك��ن ليكون جيد ًا لو
�أنه فل�س��طيني ،فريى �أنّ النا�س كانت �ستتدخل يف
كل �أفعاله و�أعماله.
مل يك��ن اندماج��ه يف احلياة يف فل�س��طني �ص��عباً،
وي��روي �س��هولة ت�أقلم��ه وك�ثرة ال�ص��داقات

املوج��ودة لدي��ه ،خا�ص�� ًة يف بداي��ة وج��وده يف
أح��ب يهودي ًة
فل�س��طني ،وحت��ى يف احل��ب ،فق��د � ّ
ي�س��ارية مل��دة �س��بع �س��نوات ،بعدها فل�س��طينية
من الداخ��ل املحتل ،وهو الآن م��ع �أملانية ،فحتى
حياته العاطفية مل يجد فيها م�ش��اكل مع اجلريان
واملحيطني له ،لي�ؤكد بذل��ك على امتيازه ك�أجنبي
ي�س��مح ل��ه بالعدي��د م��ن املمن��وع عرف��اً عل��ى �أي
فل�س��طيني ،ف�لا �أح��د يعل��ق �أو يتدخ��ل يف حياته
اخلا�صة.
حب املدن لديه لي�س الأ�س��ا�س ،فالقد�س بالن�س��بة
لكليمن���س مدين��ة م�ش��حونة "مليئ��ة بال�ض��غط
والتوتر" ،وهو يرتاح عندما يرى "قف�ص الدجاج
 Chicken-pointقلندي��ا" ،و�أح��ب م��كان
�إلي��ه الريف الفل�س��طيني خا�ص�� ًة �ش��مال ال�ض��فة،
كونه عهده وعرفه �أكرث ،وكونه عمل فيه �أي�ضاً.
كليمن�س م�سر�ش��ميد ،اخلبري الأملاين الذي �أم�ضى
حوايل  18عاماً يف فل�س��طني ي�ش��تاق لأمور حمددة
يف �أملانيا ،فهو حتديد ًا من بافاريا ،ي�شتاق للمكتبة
�أو لل��دكان ال��ذي ي�س��تطيع �أن ي�ش�تري من��ه كتباً
كثري ًة يف �أي منطقة ،وي�شتاق جلرائد غنية وتقر�أ
ب�س��هولة ،وي�ش��تاق للخب��ز الأملاين الثقي��ل املكون
منا�ص��ف ًة م��ن القمح وحبوب اجل��اودار –حبوب
قريبة من ال�شعري ،-وي�شتاق لبع�ض الأ�صحاب،
وي�ش��تاق �إىل حلم اخلنزير �شبه املفقود هنا ،وهو
يح��ب البح�يرات واجلب��ال الأملانية وال�س��باحة
فيها ،وي�ش��تاق حتى لرك��وب الدراجة الهوائية يف
�شوارع جمهزة لها.
و�أكرث ما يزعجه يف فل�س��طني امل�شاكل ال�سيا�سية،
فف��ي العم��ل خا�ص�� ًة ،العم��ل غ�ير منظ��م �أب��د ًا،
ورمب��ا ه��ذا مري��ح لأع�ص��ابه �أحياناً ،وه��و يرى

�أن��ه به��ذه الطريق��ة ال يحت��اج لأن يح�س��ب لغده
كث�ير ًا ،ولكن �أكرث م��ا ي�س��تفزه الآن "عدم وجود
�سيا�س��ة ،وع��دم وجود حركة �ش��عبية فعالة على
الأر�ض .و�أ�ص��بحت النا�س تتحدث عن ال�سيا�س��ة
وك�أنه��ا تتحدث ع��ن الطق�س" ،ومن هن��ا ،يرى �أنّ
امل�س�ؤولية ال�سيا�سية اختفت.
ً
ي�ضايقه يف ال�سيا�سة يف فل�سطني �أي�ضا "�أن الي�سار
�ض��عيف جد ًا ،فالنا�س ينظ��رون للعدالة على �أنها
وطنية فقط ،ويف �أمريكا اجلنوبية يتحدث النا�س
ع��ن العدالة بكونها اجتماعية ،فالعمل للم�س��تقبل
هن��ا غري موج��ود ،اجلمي��ع ينتظر قائ��د ًا ،و�إن مل
يجدوا قائدًا ،فلن تكون هناك مقاومة".
ويتح��دث �أكرث ع��ن العم��ل يف فل�س��طني ،ويقول:
"ب��د�أت كل امل�ش��اريع املائي��ة بع��د �أو�س��لو  2يف
 ،1995ووقته��ا كان م��ن املفرت���ض ب��دء العم��ل
الفعل��ي عل��ى الأر���ض يف التطبيق��ات املائية ،لكن
اختف��ى التق��دم �ش��يئاً ف�ش��يئاً ،ف�س��حبت ال��دول
املانح��ة �أمواله��ا ،ومل تق��م ال�س��لطة بدوره��ا
املفرو�ض ،ف�أ�ص��بحت تهتم ب�إح�ضار الأموال دون
النظ��ر �إىل مكان �إنفاقها" ،ومن هن��ا يرى �أنّ ثقافة
امل�ش��اريع انت�ش��رت و�أ�ص��بحت طاغي�� ًة عل��ى ك ّل
�شيء ،ومن هنا ،تراجعت م�شاريع املياه ومل تعد
فعال��ة ،و�س��بب �أزمة املياه "الت��ي يعرفها كل ولد
يف كل قري��ة ه��ي �أن الو�ص��ول مل�ص��ادر املياه غري
ممكن".
بع�ض امل�شاريع التي عمل عليها كانت تطبيقي ًة �أو
بحثي ًة بحتة ،وتخت�ص معظمها يف مو�ضوع الآبار
واملي��اه اجلوفي��ة يف فل�س��طني ،وم��ن � 2005إىل
الآن وهو م�ست�ش��ار خا�ص يعمل عل��ى الدكتوراة
خا�ص��ته يف مو�ض��وع جتدي��د املي��اه يف وادي

الهيدروجيولوجي الأملاين كليمن�س م�سر�شميد.

نطوف– غرب بريزيت �شمال رام اهلل� ،شمال غربي
القد�س– واحلو�ض الغربي يف ال�ضفة الغربية.
وق��د اخت�ص باحلو�ض الغربي لأنه بد�أ العمل فيه
يف عدة م�ش��اريع �س��ابقة ومل ينت��ه ،فالعمل يكون
�صعباً خالل االنتفا�ض��ات ويف امل�شاكل ال�سيا�سية
القائم��ة .واحلو���ض الغرب��ي هو �أك�بر حو�ض يف
فل�س��طني التاريخي��ة ،وت�س��قط في��ه �أك�بر ن�س��بة
�أمطار يف فل�س��طني ،ومنذ بداي��ة االحتالل ،مل يتم
التطوي��ر علي��ه �أب��د ًا ،وتاب��ع" :ع��دد الآب��ار التي
حفرت منذ الـ 67عدد مهم ،وهو �صفر!".
ويج��زم كليمن���س به��ذه العب��ارات �أنّ الرتاج��ع
وا�ض��ح منذ وقت قدومه �إىل الآن ،ولكن ي�صر �أي�ضاً
على �أن "فل�س��طني فيها فر�ص��ة ،وهي مهمة للعمل،
وعملي هنا مهم وغري ممل ،ومن املفرت�ض �أنّ عملي

كهيدروجيولوج��ي هو عمل فني بحت ،ولكن عملي
هنا له معنى �سيا�س��ي �أي�ض��اً ،ف�أنا �أحب ال�سيا�سة.
�أنا هيدروجيولوجي وهيدرو�سيا�سي �أي�ضاً".
واملي��اه اجلوفية ،كم��ا يقول كليمن�س ،ه��ي الأغنى،
وه��ي امل�ص��در الأعل��ى للمي��اه يف فل�س��طني ،واحلل
الوحيد لزيادة املياه يف فل�سطني هو حفر الآبار ،وكل
حل��ول املي��اه بر�أيه ت�أتي بع��د حل مو�ض��وع الآبار،
"فالآبار والآبار والآبار" هي احلل مل�شاكل املياه.
وخت��م كليمن���س املقابل��ة به��ذه املعلوم��ة املائي��ة
املهمة" :كان الرقم الر�سمي الذي منح للفل�سطينيني
يف �أو�س��لو  118ميل��ون كوب يف ال�س��نة ،وو�ص��لنا
الآن �إىل  85مليون كوب يف ال�سنة!".
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

عني جري��وت ..موقع �س��ياحي وزراعي تقتله الت�ص��نيفات الإ�س��رائيلية
تهاني قرط*
ع�ين جريوت �أو عني ج�يروت كما كان يقال قدميً��ا ،هي منطقة
توج��د فيه��ا عني ماء قدمي��ة جدًّا ،م��ن زمن الكنعاني�ين ،وتعد
م��ن ال�تراث املن�س��ي عل��ى مر الع�ص��ور ،وه��ي منطق��ة م�ؤهلة
لأن ت�ص��بح �س��ياحية كم��ا يق��ول مراقب��ون كرث ،فك�بر حجمها
وخ�ضارها ونظارتها جتعلها م�ؤهلة للح�ضور بقوة بني االماكن
ال�سياحية والأثرية.
وتقع هذه العني يف املنطقة ال�شمالية الغربية لبلدة بيتونيا على
بع��د  2,5كم ،ومياهها ال تنقطع طوال العام .وهي �أكرب العيون
يف البلدة ،و�أقيم بجانبها م�سجد .وخربة جريوت ال تزال �آثارها
قائم��ة حتى الآن ،وتتجم��ع مياهها يف بركة تبلغ �س��عتها حوايل
 150م ً
�ترا مكعبً��ا م��ن املي��اه .وي�س��تفيد بع���ض املزارعني من
مياهها يف ري حقولهم املجاورة لها.
وق��ال رئي���س بلدية بيتونيا ربح��ي دولة يف حدي��ث �أجرته معه
"احلال"� ،إن املنطقة �شهدت حد ًثا مه ًّما بالن�سبة لتاريخ بيتونيا،
فقد �ش��كلت املنطقة ملج�أ �آم ًنا ل�س��عيد �ش��قري الذي يعد من قادة
ثورة  ،1936واتخذ املكان ملج�أ ليختبئ به من االجنليز الذين
حا�صروه يف املنطقة.
وتعترب املنطق��ة ملكية عامة وفيها العديد م��ن البيوت القدمية
املهدمة وم�س��جد قدمي ،فقد كان هناك م�شروع يف فرتة االنتداب
الربيطاين (نقل مياه جريوت �إىل بيتونيا) ،لي�س��قي �أهايل بيتونيا
مزروعاته��م ،ومت البن��اء على الع�ين التي تق��ع يف اجلبل ،ومت
عمل نفق ومدخل بطول حوايل  15م ً
رتا باجتاه العني اال�ص��لية،
وحول العني منت تاريخيًّا �أ�شجار الرمان.
و�أ�ض��اف دول��ة �أن البلدي��ة تق��وم حاليًّا مب�ش��روع ا�ست�ص�لاح
للأرا�ض��ي لإعادة املنطقة ملكانتها وخ�ض��رتها ،فهناك م�ش��روع
على م�ساحة ت�صل �إىل  25دو ً
منا ،وهو يف املراحل الأخرية ،ومت

الو�صول به ملرحلة زراعة الأ�شجار ،وتقدمت البلدية لأكرث من
جهة خمت�صة لعمل �شبكة ري وترميم ملنطقة العني ،لال�ستفادة
ب�أقدر قدر ممكن من مياه العني.
ً
و�أ�ض��اف دول��ة :افتتحن��ا طريق��ا زراعي��ا للو�ص��ول اىل العني،
لتمك�ين جميع املزارعني من الو�ص��ول �إليها ،ولكن عني جريوت
تق��ع يف منطقة (ج)� ،أي حتت ال�س��يطرة االمنية اال�س��رائيلية،
لذلك مينع عمل �أي م�شروع فيها غري الزراعة ،و�أي تغري يحدث
يف املنطقة ي�أتي اال�سرائيليون فورا ومينعونه.
ويف �س��ياق مت�ص��ل ،قال �س��كرتري البلدية �ض��ياء ق��رط �إن مياه
العني نقية و�صافية ،وكانت املنطقة ت�ضم جامعا ما زالت �آثاره
موجودة ،ولكنه تعر�ض للهدم ل�س��بب غري معروف ،باال�ض��افة
اىل وجود العديد من الآبار والكهوف االثرية.
وا�ض��اف قرط ان املنطقة قد تعطي انتاجا زراعيا وفريا اذا مت
ا�ست�صالحها ،فهي م�شهورة بانتاج الرمان وال�سفرجل.
وتابع قرط �أن العني التي ينبع منها املاء لها باب وبيت من ال�صخر
م�س��احته حوايل � 5أو � 6أمتار مربعة ،داخل العني وي�س��تطيع �أي
�شخ�ص �أن يدخلها ،وبعد ذلك ،ينزل املاء حتت ال�صخور وي�صعد
اىل الربكة ،التي كانت �صغرية بالأ�صل ،لكن اجلمعيات الزراعية
والنا���س �ش��يدوها ،وحالي��ا النا���س يزرعون فيه��ا ،وهناك حركة
دائبة يف املنطقة من �أ�صحاب الأرا�ضي املحيطة.
وي��رى قرط �أن امل�ش��كلة الكربى يف �إحياء امل��كان �أنه يقع حتت
ال�س��يطرة اال�س��رائيلية ،و�أي��ة �أعمال غ�ير الزراع��ة وحماولة
البناء ،مينعها اال�سرائيليون.
وق��ال رئي�س ق�س��م امل�س��احة يف البلدي��ة عمر عطي��وي �إن العني
يعتق��د �أنه��ا كانت موج��ودة قبل املرحل��ة الروماني��ة ،منذ �أيام
الكنعاني�ين ،وه��ي ال تبعد �س��وى  3كيلومرتات ع��ن البلدة من

عني جريوت قرب بيتونيا.

اجله��ة الغربي��ة ،وتق��ع و�س��ط �ش��ارع التف��ايف للم�س��توطنني،
وم��ن اجله��ة الغربي��ة يوجد فيه��ا مقام �أب��و زيت��ون ،ولكن كل
ه��ذه امل�ؤهالت ال�س��ياحية والزراعية حمكوم��ة بوجودها حتت
ال�سيادة اال�سرائيلية.
و�أك��د مهند���س البلدي��ة �س��ابقا �س��امل جمع��ة �أن��ه قب��ل ثالث��ة
�آالف �س��نة قبل املي�لاد ،وج��دت املنطقة على زم��ن الكنعانيني

واالغري��ق والروم��ان .وبي��وت القرية كانت م��ن �أبنية حجرية
متوا�ض��عة ،وهي م�ص��نفة كمنطقة �أثرية ،وبالإمكان �أن ت�صبح
منطقة �س��ياحية لإحياء الرتاث االثري والتاريخي هناك ،ولكن
اال�سرائيليني يعيقون قيام ذلك.
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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م���ه���ن ق���دمي���ة ت�������ص���ارع ل���ل���ب���ق���اء ..و�أ����ص���ح���اب���ه���ا يف م���ه���ب ال��ب��ط��ال��ة
والء فروانة
�أط��اح التق��دم التكنولوج��ي وانفت��اح قطاع غ��زة على
الأ�س��واق العاملي��ة ،ال �س��يما الب�ض��ائع ال�ص��ينية
الرخي�ص��ة ،بعدد من املهن التي ظلت حيوية ورئي�سية
قرو ًن��ا م��ن الزمن ،وب��ات العاملون فيه��ا جمربين على
البحث عن مهن جديدة ،ليعيلوا �أ�سرهم.
كان��ت احلياك��ة �أو "اخلياط��ة" ،واحدة م��ن �أبرز تلك
امله��ن ،التي مل تعد ت�ص��لح للع�ص��ر احل��ايل ،كما يقول
ممتهنوه��ا ،فبعد �أن كان النا�س يف�ص��لون ملبو�س��اتهم
لدى اخلياطني� ،أ�صبح الكل ي�شرتي املالب�س اجلاهزة،
بكلفة �أقل حتى من ثمن القما�ش.

اخلياطة ..مهنة بالية

تقول احلاجة �أم يا�س��ر �س��ليم ،من جن��وب قطاع غزة،
�إنه��ا امتهنت احلياكة لأكرث م��ن  25عامًا ،وكان منزلها
ال��ذي حولته �إىل ما ي�ش��به امل�ش��غل يغ���ص بالزبونات،
ممن كن ي�أتينها من كل حدب و�ص��وب ،بعد �أن �ش��اعت
�شهرتها.
و�أو�ض��حت �أنها كانت تخيط املالب�س الن�س��ائية بجميع
�أنواعه��ا ،وحت��ى جه��از العرو�س ،وكان��ت متتلك ثالث
ماكينات ،لكل واحدة وظيفتها اخلا�صة.
وبينت �سليم �أنه "بعد قدوم ال�سلطة الفل�سطينية يف عام
 ،1994ب��د�أت الأحوال تتغري ،فقطاع غزة والأرا�ض��ي
الفل�سطينية فتحت على م�ص��راعيها �أمام العامل ،وبات
امل�س��توردون يجلبون املالب�س "ع املو�ض��ة" ،وب�أ�سعار
رخي�صة ،وهذا جعل النا�س ين�صرفون عنا ،ل�شرائها".
وتابعت" :تكد�س��ت املالب�س يف الأ�س��واق ،وبات الباعة
يتناف�س��ون م��ن �أجل ج��ذب الزبائ��ن �إليه��ا ،وهذا وجه
�ض��ربات متتالية لعملنا ،الذي بد�أ يفقد رونقه وزبائنه،

حتى ا�ض��طررت �أخ�يرًا لتحويل العم��ل �إىل جمال �آخر،
وه��و �إ�ص�لاح املالب�س� ،أو تق�ص�يرها ،لكن ه��ذا العمل
مل يك��ن جمديًا ،وال يدر دخ ًال جي��دًا ،فقررت �أخريًا بيع
املاكينات بثمن زهد ،وتخليت عن مهنة الزمتني عمرًا.
�أم��ا املواط��ن �إ�س��ماعيل زك��ي ،ف��كان يعمل يف م�ص��انع
حياكة ،تورد ملبو�س��ات ملح��ال جتارية ،وجتار جملة،
لك��ن هذه امل�ص��انع الت��ي كلفت �أ�ص��حابها مئ��ات �آالف
الدوالرات توقفت هي الأخرى ،ومت ت�سريحه وع�شرات
العمال املهرة .وقال �إنه وجد نف�س��ه جمربًا على البحث
عن مهنة جديدة ،لإعالة �أ�س��رته التي يبلغ عدد �أفرادها
ت�س��عة ،منه��م م��ن يدر�س��ون يف اجلامع��ات ،وبحاج��ة
لنفق��ات عالي��ة .وانتق��د زكي �سيا�س��ات ال�س��لطة ،التي
فتحت باب اال�س��ترياد على م�ص��راعيه ،دون �أن تراعي
حق��وق القطاع��ات املت�ض��ررة ج��راء ذلك ،ف��كان لزامًا
عليها �أن جتد حلو ًال ملن ت�ضرروا جراء ذلك.

العمراين الذي �ضاعف من �سرعة ت�آكلها.
و�أو�ض��ح �أب��و حماد ،وكان يقود قطيعًا ي�ض��م ع�ش��رات
ر�ؤو���س الأغن��ام� ،أنه يبذل جه��ودًا م�ض��اعفة ،ويتنقل
بني منطقة و�أخ��رى باح ًثا عن الأع�ش��اب اليافعة ،لقلة
وجوده��ا .وب�ين �أب��و حم��اد �أن الأمطار الت��ي تتناق�ص
عامً��ا بعد عام� ،أثرت �س��لبًا على ج��ودة املراعي وطول
الأع�ش��اب ،يف حني �أنهم حمرومون من الو�صول لأف�ضل
املراع��ي الت��ي تقع قرب احل��دودً ،
خوفا من تعر�ض��هم
راع �أو
كل
م��ع
حدث
لإط�لاق ن��ار �إ�س��رائيلي ،وهو م��ا
ٍ
مزارع حاول الو�صول لتلك املناطق.
وتوق��ع �أبو حماد �أن ت�ش��هد مهنتهم مزي��دًا من الرتاجع
يف ال�س��نوات املقبلة ،مو�ضحً ا �أنهم باتوا يعتمدون على
بقايا مزارع اخل�ض��ار التي انتهى مالكها من ح�صادها،
ليجمعوا �سيقان الب�صل� ،أو �أ�شتال البطاطا والطماطم،
لإطع��ام ما�ش��يتهم ،الت��ي ال ي�س��تطيعون توف�ير كلف��ة
الأعالف املرتفعة لها.

ويف غزة ،حيث تتقل�ص امل�س��احات اخل�ض��راء ،وتت�آكل
املراعي على ح�ساب الزحف العمراين ،تواجه �أقدم مهنة
عرفته��ا الب�ش��رية خطر االندث��ار ،حيث يكابد ع�ش��رات
الرعاة من �أجل احلف��اظ على مهنتهم ،التي ورثوها عن
�آبائه��م و�أجدادهم ،ويجول��ون املناط��ق الريفية طولها
وم��راع مليئ��ة
بعر�ض��ها ،بح ًث��ا ع��ن مناط��ق مفتوح��ة
ٍ
بالع�شب ،لإطعام قطعان املا�شية التي ميتلكونها.
يقول املواطن �إ�س��ماعيل �أبو حم��اد ( 37عامًا) ،ويعمل
راعيً��ا يف منطقة جنوب قطاع غ��زة� ،إن املراعي ت�آكلت،
فبع�ض��ها حت��ول �إىل م��زارع لزراع��ة اخل�ض��راوات،
و�أخرى ب�س��اتني للأ�ش��جار املثمرة ،ناهي��ك عن الزحف

ال�ساعاتي ي�صارع الوقت

را ٍع بال مرعى

ومل تكن مهنة �إ�ص�لاح ال�س��اعات "ال�س��اعاتي"� ،أف�ض��ل
ً
ح��اال ،حيث �ش��هدت تراج��ع الإقبال عليها ،بع��د التطور
التكنولوجي ،واندثار ال�ساعات اليدوية ،واعتماد معظم
الأ�شخا�ص على ال�ساعات الرقمية يف هواتفهم النقالة.
وبالرغ��م م��ن ال�ص��عوبات وتراج��ع الزبائ��ن� ،إال �أن
املواط��ن �أب��و فادي به��ار يف العقد اخلام���س من عمره،
يكاب��د للحفاظ على مهنته التي عمل فيها عقودًا طويلة،
ويح��اول �أن يطور م��ن �أدائه تالفيًا لإغ�لاق حمله ،كما
فعل كثريون قبله.
بهار يجل�س يف �ش��ارع اجلامعة غ��رب مدينة غزة� ،أمام

ب�س��طته الت��ي حت��وي �أدوات وقط��ع غي��ار لل�س��اعات،
حتت يافطة كتب عليها "يوجد لدينا ت�ص��ليح �ساعات".
وبالإ�ض��افة ل�ص��يانة ال�س��اعات ،و�س��ع به��ار جم��ال
عمل��ه ،و�أتق��ن �إ�ص�لاح �س��اعات احلائ��ط ،والقوامي�س
الإلكرتوني��ة الناطق��ة ،والآالت احلا�س��بة ،وي�س��عى
للمزي��د م��ن التط��ور ،وي�أم��ل ب�إتق��ان �إ�ص�لاح الهواتف
النقال��ة .وق��ال�" :أعمل يف مهنة ت�ص��ليح ال�س��اعات منذ
�أكرث من ع�ش��رين عامًا ،واكت�سبت اخلربة من املمار�سة
والعم��ل فيها منذ زمن بعيد عن طريق تفكيك ال�س��اعات
وتركيب �أجزائها و�إ�صالحها".
و�أو�ضح �أبو فادي �أنه يعلم جيدًا �أن مهنته تواجه خطر

االندث��ار ،لكنه يف حال تركها و�أغلق ب�س��طته ،فلن ي�أتي
بقوت يومه ،فال بديل �أمامه غريها".
و�أو�ض��ح �أن��ه ب��د�أ يتكيف م��ع الواق��ع اجلي��د ،ويطور
ويو�س��ع من �أدائه ،للحفاظ على م�ص��در دخله ،م�شتكيًا
م��ن �ص��عوبات يف العم��ل بع��د �إغ�لاق املعاب��ر ،وفر�ض
احل�ص��ار ،فه��ذا �أث��ر ب�ش��كل كبري عل��ى عمل��ه ،فالقطع
امل�س��تخدمة من بطاريات وغريها ال ت�صنع بغزة ،ويتم
ا�س��تريادها وت�أت��ي ف�ترات ين��در وجوده��ا يف ال�س��وق
فريتفع ثمنها ،لكن التاجر ال ي�ستطيع رفع ال�سعر ،حيث
ارتبط بذهن املواطن �أن �س��عر البطارية مث ًال � 5شواقل،
وال ي�ستطيع رفع ال�سعر مهما بلغت تكلفتها عليه.

ب����ي����ت����ا ..ال����ق����ري����ة امل�����س��ت��ق��ل��ة م����ائ���� ًّي����ا ت���ت���ح���دى م����ي����اه ال���ع���امل
مالك أبو عريش*
تع��اين معظم القرى الفل�س��طينية يف ال�ض��فة وقطاع
نق���ص يف الإمكانيات
غ��زة ،يف �أيامن��ا احلالي��ة ،من ٍ
املائي��ة الت��ي تعد �أهم مقوم��ات احلياة الأ�سا�س��ية
لل�سكان.
ويعود ال�س��بب يف تلك امل�شكلة �إىل �سيطرة االحتالل
ب�شكل عام وم�س��توطناته يف ال�ض��فة ب�شكل خا�ص،
عل��ى مناب��ع املي��اه ،وحتوي��ل م�س��ارها لت�ص��ب يف
�صالح التجمعات االحتاللية.
ويعود تاريخ ال�س��يطرة على الأم��ن املائي من قبل
االحتالل اال�س��رائيلي اىل �شهر �آب من العام ،1948
�أي بع��د اع�لان النكبة بثالثة �أ�ش��هر ،وهو التوقيت
الذي �ص��در به ق��رار احلكومة اال�س��رائيلية بت�أميم
املياه املتوافرة يف الأرا�ض��ي الفل�سطينية كملك عام
للدولة اال�سرائيلية يحق لها الت�صرف بها ،لت�سيطر
من��ذ تلك الف�ترة وحتى �أيامن��ا هذه ،عل��ى ما يزيد
على  %85من املياه الفل�سطينية.
ولك��ن الأم��ر لي���س كذل��ك بالن�س��بة �إىل قري��ة بيتا،
الواقعة جنوب �ش��رق مدين��ة نابل�س ،التي يتجاوز
عدد �سكانها � 18ألف مواطن ،فعينا املاء املوجودتان
يف القرية :عني عوليم ،وعني روجان ،متدان القرية
بكفايته��ا من احلاج��ة املائية ،وجتذب��ان مزيد ًا من
�سكان القرى املجاورة� ،إىل ال�سكن يف هذه القرية.
وال يتوق��ف الأم��ر عن��د ذلك ،فبعد �إن�ش��اء م�ص��نع
ينابي��ع للمياه املعدنية ،الذي يعتمد يف �إنتاجه على
هذين النبعني� ،أ�صبحت مياه بلدة بيتا ت�صل �إىل كل
حمافظ��ات الوطن ،مبا فيها قطاع غ��زة الذي تربع
امل�ص��نع له بكمي��ات كبرية من املي��اه �أثناء احلرب
الأخرية.

رئي�س بلدية بيتا وا�صف معال.

يق��ول رئي�س بلدية بيتا ،وا�ص��ف معال" :هذه املياه
م��ن �أج��ود املي��اه يف العامل ،وهي �أف�ض��ل م��ن مياه
ايفيان الفرن�سية� ،إذ �إن معدالت ال�صوديوم فيها من
�أف�ض��ل املعدالت املوجودة يف العامل ،وهي تخ�ضع
ملعايري جودة املياه العاملية".
وي�ؤك��د عل��ى كالمه مدي��ر دائرة االنتاج يف م�ص��نع
ينابي��ع �ص��دام �ض��ميدي قائ ً
�لا" :تخ�ض��ع املي��اه
الواردة �إىل امل�صنع من النبع ب�شكل مبا�شر لفح�ص
يف املخت�برات ب�ش��كل دوري� ،إذ يت��م فح���ص ع��دة
عين��ات كل �س��اعة �أثناء عمل امل�ص��نع ،كم��ا زودنا

بلدة بيتا.

بع���ض املخت�برات اخلارجي��ة بعين��ات لفح�ص��ها،
وكانت النتائج �إيجابية دائماً".
وي�ض��يف رئي���س البلدية التي ت�ش��ارك مب��ا مقداره
 %27م��ن ر�أ���س م��ال امل�ص��نع" :ينتج امل�ص��نع ما
يق��ارب  40كوبً��ا يوميًّ��ا ،معتم��د ًا على مي��اه النبع
املوجودة �أ�س��فل امل�ص��نع ،والوا�ص��لة م��ن ينابيع
القري��ة ،وال يتدخ��ل ال�ص��انعون يف مكون��ات ه��ذه
املياه ب�أي �شكل".
وق��د بن��ي امل�ص��نع التاب��ع لل�ش��ركة الفل�س��طينية
للتنمية الريفية وال�ص��ناعية يف عام � ،2007ض��من

م�ش��روع تنم��وي يه��دف �إىل ت�ص��نيع مي��اه معدنية
فل�س��طينية ،تعود على القرية والقرى املحيطة بها
بالفائدة ،من خالل ا�ستغالل املوارد املتاحة للقرية،
وت�شغيل عدد من الأيدي العاملة فيه.
كم��ا ي�س��تفيد �س��كان البل��دة م��ن الينابي��ع املائية،
يف توف��ر �أماك��ن ترفيهي��ة ،كاملتنزه��ات بالقرب من
م�ص��ادر املي��اه ،لال�س��تفادة منه��ا يف �إ�ض��فاء طابع
طبيع��ي خ�لاب ،بعي��د ًا ع��ن �ضو�ض��اء املدين��ة،
والتلوث البيئ��ي ،يف الوقت الذي تعمل فيه البلدية
�ض��من م�ش��روع تت��م درا�س��ته حالي��اً على تو�س��يع

متنزه القرية ،لي�ص��بح �أكرب حجماً ويعود بالفائدة
على �أكرب قدر ممكن من ال�سكان.
وت�أت��ي هذه اخلطوة يف �س��ياق م�ش��روع ال�ش��راكة
م��ع القرى املج��اورة ،وتوحي��د عدد منه��ا يف �إطار
واحد ،وهو امل�شروع الذي عملت عليه بلدية بيتا يف
الفرتة الأخرية ،من �أجل �إيجاد خدمات م�ش�تركة،
وحت�س�ين فر���ص احل�ص��ول عل��ى متوي��ل لتنمي��ة
املناطق الريفية يف نابل�س ،بح�سب رئي�س البلدية.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�أحــــوال عــــائــلــــة!
عبد الباسط خلف
تزور "احلال" عائلة من مدينة طوبا�س ،تعي�ش ظرو ًفا قا�س��ية يف
م�س��كن حتيطه اخلرائ��ب ،وتقتحمه الأفاع��ي والقوار�ض .نخفي
هوية �أ�ص��حاب املن��زل؛ ً
حفاظا عل��ى ماء وجههم ،ونر�س��م لوحة
موجزة ومرفقة بال�ص��ور لأح��وال العائلة ،التي نتمنى �أن ي�ص��ل
�صوتها للم�س�ؤولني.
البي��ت :غرفت��ان �ص��غريتان ،ومطبخ ،وحم��ام بدائي يف ال�س��احة
ال�ض��يقة وه��و ملك لورثة ُك�ثر ،وال يتع��دى  50مرت ًا ،و�ش��يد عام
 .1980النواف��ذ قدمية ومُغطاة يف معظمها بالبال�س��تيك والقما�ش.
الغ�س��الة والثالجة من �س��وق العُتق،
البالط غري مُ�ستك�ش��ف بعدّ .
وال�صد�أ ينال منهما .اخلزانة الوحيدة بال �أبواب ومك�سورة وكذلك
ال�س��رير اليتيم .املطبخ متوا�ض��ع جد ًا ،بال خزائن وال �ش��بكة ماء،
وبغ��از فقري .احلمّام ال يعرف �ش��يئا ا�س��مه ال�ص��نبور (احلنفية)
وال الكراميكا ،وال الباب وال�س��قف املُحكم .الباحة ُت�ستعمل للخبز
عل��ى �أدوات قدمي��ة ،وفي��ه ثالث��ة ر�ؤو�س ما�ش��ية (ت�برع بها �أحد
فاعلي اخلري) .املحيط كله بناء قدمي ويُ�صدّر الأفاعي والقوار�ض
للعائل��ة التي تقتل الكثري منها كل �ص��يف .املرافق :طابون عربي،
وموقد و�شجرة نخيل ،واملزيد من اخلرائب.
الأب :م��ن موالي��د عام  ،1964ال ي�س��تطيع االلتح��اق بالكثري من
الأعمال حلاله ال�ص��حي ال�ص��عب ،و�آالم ظهره الدائمة .يتنقل بني
مهن كثرية ،دون �أن ي�س��تطيع توفري مال لبناء �أو ا�س��تئجار بيت،

وبالكاد يُوفر قوت يومه.
العائلة :ثالثة �أبناء وثالث بنات� ،أكربهن � 20سنة ،و�أ�صغرهم � 8سنوات.
املهن��ة :تعم��ل الأم والأب والأبن��اء طيل��ة النه��ار ومعظ��م الليل
يف �ص��نع اخلب��ز العرب��ي ،وجتهيز ال��كالج والقطاي��ف واحللوى
ال�ش��عبية ،وتنظي��ف الكوارع وطبخه��ا ،وتقطيع اخل�ض��راوات،
و�إزالة �أ�شواك العكوب ،وتعبئة التبغ العربي يف �سجائر ،و�إعداد
وجبات الطعام التي حتتاج جلهد ووقت طويل للزبائن ،وتنظيف
البيوت ،وبيع امل�س��ليات والأزهار ،و�ص��ناعة ال�ص��ابون ،وكل ما
ت�ستطيع فعله ب�شرف حتى تعي�ش.
�س��اعات العمل للأم حتديدًا :من اخلام�س��ة �صباحً ا حتى الواحدة
لي ًال معظم الأيام ،وتت�ضاعف يف املوا�سم والأعياد.
الأُمنية العاجلة� :إزالة اخلرائب من حميط املنزل ،والق�ضاء على
الزواح��ف ،بعد جتاهل امل�س���ؤولني (كما تق��ول العائلة) ملطالبها،
وجتهيز مطبخ يعينها على اجناز العمل اليومي ب�سرعة.
الأح�لام :امت�لاك بي��ت� ،أو توف�ير �أجرة ملن��زل ي�ص��لح للعي�ش،
ويبتعد عن الأفاعي.
امل�س��اعدات املقدم��ة للعائل��ة :ط��رد غذائ��ي يف رم�ض��ان كل ع��ام
بـ(� 150ش��يقال) من جهة �ش��به ر�سمية ،و� 750ش��يقال كل � 3أ�شهر
من ال�ش�ؤون االجتماعية (بدءا من عام .)2013
الديون� 22 :ألف �شيقل للبلدية ،بدل الكهرباء واملاء.

ن���ي�������س���ان ����ش���ه���ر اخل����م����ي���������س ..م����وا�����س����م ل���ل���ب���ه���ج���ة وال����ف����رح
ويوزعونه��ا عل��ى الأخ��وات والعم��ات واخل��االت وبناته��ن،
كبادرة للمودة والرتاحم و�صلة الأرحام.

عزيزة ظاهر
ني�س��ان يف ال�تراث الفل�س��طيني ه��و عن��وان للبهج��ة والف��رح
واالحتف��االت واملوا�س��م ،وقد تع��ارف الأجداد على ت�س��ميته
"�ش��هر اخلمي���س" ،لأنه��م يف كل يوم خمي�س من هذا ال�ش��هر
يجرون احتفا ًال م�ش��هود ًا ،وهم يق�سمون ال�شهر �إىل �أربعة �أيام
خمي���س( :الأول خمي���س النب��ات ،والث��اين خمي���س الأموات،
والثالث خمي�س البي�ض ،والراب��ع خمي�س البقرات) .كما تقام
فيه موا�سم �أخرى يحتفى بها كل عام.

خمي�س النبات �أو البنات

احلاجة �ص��بحة جوابرة ( )80عام تقول" :يف اخلمي�س الأول
من �ش��هر ني�س��ان ،تخرج الفتيات غري املتزوج��ات �إىل احلقول
ويجمع��ن الأزه��ار ،وي�ض��عنها يف �إن��اء في��ه م��اء ويرتكنه يف
اخل��ارج كي متار�س النجوم يف الليل ت�أثريها عليه ،ثم تغ�س��ل
الفتيات �ش��عورهن بهذا املاء املنجم بهدف الزواج" .وت�ضيف
وهي تبت�سم" :كنا نردد :يا نبات يا نبات ..ط ّوليّ �شعر البنات،
وق�صريل �شعر الوالد".
ّ

خمي�س الأموات

وع��ن اخلمي���س الث��اين من ني�س��ان ،يق��ول احلاج �أب��و حممود
الدب���س م��ن ع�ص�يرة ال�ش��مالية (� 106أع��وام) " :يف خمي�س
الأموات ،كانت الن�س��اء ينه�ض��ن من �س��اعات الفج��ر ويعجنّ
الدقيق ،وبعد خبزه بالطابونُ ،يدهن بزيت الزيتون ،وتو�ضع

�أرغف��ة اخلب��ز� ،إ�ض��افة �إىل الفطاي��ر وبع�ض احللوي��ات ،على
�صينية من الق�ش ،و ُيغطى ثم يوزع على الفقراء والأطفال ،يف
مقربة القرية عن �أرواح املوتى" .وت�ض��يف احلاجة �صبحة:
"يف خمي���س الأم��وات ،ال ب��د م��ن طب��خ البحتة ،وه��ي الرز
باحلليب� ،إذ كنا جنتمع �أمام منزل �إحدى الن�س��وة يف احلارة
ون�أكل البحتة ك�صدقة عن �أرواح الأموات".

خمي�س البي�ض وقطع احليلوان

"ملا كنا �صغار ،كنا ننتظر اخلمي�س الثالث خمي�س البي�ض
عل��ى �أح��ر م��ن اجلم��ر" .به��ذه الكلم��ات ا�س��تهلت احلاجة
ب�س��يمة �أم فايز ( 85عا ًما) حديثها ،م�ش�يرة �إىل �أن الن�س��اء
ك��ن يف الأ�س��بوع الثالث يجمعن كمية منا�س��بة م��ن البي�ض
وي�س��لقنها �ص��باح يوم اخلمي���س الثالث ،وي�ض��فن �إىل املاء
ق�ش��ر الب�صل ،كي ي�ص��بح لون البي�ض �أحمر مائ ًال �إىل البني
ك��ي يحبه الأطفال ،ثم يوزع على �أطف��ال القرية ،فمنهم من
ي�أكلون��ه ،ومنه��م م��ن كان ي�س��تمتع مبطاق�ش��ة البي�ض(�أي
تك�سريه معً ا).
وب�ين احل��اج الدب�س �أن �أه��ل قرية ع�ص�يرة ال�ش��مالية كانوا
يذهب��ون يف الأ�س��بوع الثال��ث �إىل مدين��ة نابل���س ،وي�ش�ترون
احلالوة املو�س��مية وهي نوعان :احلالوة البي�ض��اء ال�ص��لبة
املخلوط��ة بالف�س��تق احللب��ي وت�س��مى املو�س��مية ،والثاني��ة
احلالوة احلمراء امل�ص��نوعة من نبات القرع ومعها الزالبية،

خمي�س البقرات

تعود احلاجة �أم �ص��الح ( 94عامًا) بذاكرتها �إىل الوراء كثريا،
وتق��ول" :يف خمي���س البقرات والغنمات واجلم��ال ،كنا نحتفل
ب��ه ب�ص��بغها بالل��ون الأحم��ر ،ويعل��ن ه��ذا اليوم ي��وم عطلة
احليوان��ات ،فال تر�س��ل للعمل واملراع��ي ،وال يباع احلليب بل
ي��وزع على الفق��راء لوجه اهلل تعاىل ،ليب��ارك اهلل ب�إنتاحها ،وال
حتل��ب البق��رات يف ال�ص��باح ،ب��ل عن��د الظهر ،وت�ص��بغ جرار
احلليب بالل��ون الأحمر ابتهاجا بهذا اليوم ،ويف هذا اخلمي�س،
يغ�س��ل �أ�ص��حاب الغن��م �أغنامه��م ويجزون �ص��وفها ،القرتاب
ف�صل ال�صيف ،في�صبح ال�صوف عبئا على احليوانات".

مو�سم النبي مو�سى

يعج مقام النبي مو�س��ى بالقد�س يف ني�س��ان من كل عام بالزوار
من خمتلف املدن الفل�س��طينية ،احتفا ًال مبو�س��م النبي مو�سى.
يق��ول احل��اج �أبو حممود" :عندم��ا كنت �ص��غريا ،كنت �أذهب
برفق��ة والدي ووالدتي والكثري من �أه��ل القرية �إىل مقام النبي
مو�سى .وهناك كنت �أ�شاهد الزوار وهم يعدون وجبات الطعام
للزائري��ن ،ويق��ر�أون القر�آن ،وي�ص��عدون ويهبط��ون على قمم
املقام ،وكنا ن�ش�تري من هناك حلوى النبي مو�س��ى من ال�سكر
واجلوز وال�ص��بغة امللون��ة ،التي ال جندها �إال يف هذا املو�س��م
فقط".

مهرجانات وفعاليات

يقول م�س���ؤول ق�س��م الفعالي��ات يف مديري��ة ال�س��ياحة والآثار
يف نابل���س خال��د متي��م �إن وزارت��ه ت�س��عى �إىل �إحي��اء ال�تراث
الفل�س��طيني ال�شعبي .وي�ض��يف" :منذ خم�س��ة �أعوام انتهجنا
يف �ش��هر ني�س��ان من كل عام �إحياء بع�ض املوا�س��م ،مثل مو�سم
�ش��هر اخلمي���س .وتتخل��ل حف��ل مو�س��م اخلمي���س �أو مهرجان
الربي��ع فقرات فني��ة وغنائية ومب�ش��اركة فرق دبك��ة وفقرات
ترفيهي��ة وثقافي��ة ومب�ش��اركة م��ا ال يق��ل عن � 3000ش��خ�ص
بوجود جمموعات من ال�سياح الأجانب .وقد مت اختيار منطقة
امل�س��عودية– برق��ة ه��ذا العام مق�� ًّرا لالحتفال مبو�س��م �ش��هر
اخلمي�س".
وتذكر الباحثة وامل�ؤرخة ال�ش��عبية الدكتورة فوزية �ش��حادة
"�أن �شهر ني�سان ي�سمى �شهر اخلمي�س ،لأن كل يوم خمي�س من
�أيام هذا ال�ش��هر يجري فيه احتفال معني ،فهو مو�سم احتفاالت
و�ش��هر ميتاز باحليوية والعطاء و�ش��هر االنطالق والتجوال يف
اخلالء" .و�أ�شارت الدكتورة �شحادة �إىل �أن القائد �صالح الدين
الأيوب��ي ق��د �أحي��ا مو�س��م النبي مو�س��ى يف �إطار جه��وده لبث
اليقظ��ة واحلذر من خمطط��ات الأعداء الذين ت�س�تروا خداعا
بعباءة ال�ص��ليب املقد�س��ة ليحتلوا فل�س��طني من اج��ل �أطماع
مادية ال �ص��لة لها بالدين امل�سيحي ،دين ال�سالم واملحبة ،وقد
ت�صدى لها الفل�سطينيون ،م�سيحيني وم�سلمني على حد �سواء،
ومب��ا �أن القائ��د �ص�لاح الدين ق��د �أحيا هذا املو�س��م ال�ش��عبي
اخلال��د ،فان �أبناء �ش��عبنا مل يتوقفوا عن طقو�س��هم املتوارثة
منذ �آالف ال�سنني".
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ك��������ي��������ف ي��������خ��������ت��������ار ال�����������������ص��������ح��������ايف م�����������ا ي�����ك�����ت�����ب�����ه؟
عبد الباسط خلف
ُيع��د انتق��اء ال�ص��حايف ملا �س��يعاجله �أم�� ًرا لي�س
�س��ه ًال ،فعليه �أن ي�س�ير يف حقل �ش��ائك و�ش��ائق،
ويبح��ث ع��ن اجلدي��د والغري��ب وامله��م يف �آن.
وي�ش�ترط يف ن�صو�ص��ه �أن ُيحل��ق بعي��دًا ع��ن
الق�ضايا التي ا�س��تهلكها ال�سابقون ،حتى �صارت
كالعلكة ،بال طعم وال لون وال رائحة.
ت�سلط "احلال" ال�ضوء على هذا ال�شق ،وتتعرف
عل��ى الكيفي��ة التي يلتق��ط بها ال�ص��حايف حماور
ن�صو�ص��ه وتقاري��ره ،قب��ل �أن يقدمه��ا للقارئ-
ال�س��امع على طبق من ورق �أو موجة �أثري ،التي
ال تخلو عادة من موقف طريف و�صعب.
وقب��ل البداية ،هاكم ق�ص��ة ق�ص�يرة ،وقعت مع
ُمع��د ه��ذا الن���ص :ذات ي��وم ،التق��ت "احل��ال"
بح�لاق �أم�ض��ى م��ع مق�ص��ه � 60س��نة بحلوه��ا
ومره��ا .انتظ��ر املُ�س��ت�أمن عل��ى ر�ؤو���س النا�س
�أن ُي�ش��اهد ال�ص��حيفة ،فلم��ا ر�آها فرح ،وات�ص��ل
لي�س���أل عن املُقاب��ل ،وطلب بعظمه ل�س��انه� :أريد
 20دينار ًا زرقاء ،ف�أنا �أعرف �أن ال�صحايف يك�سب
النقود ،ومن حقي �أن �أبل ريقي!

جوانب �ضيقة

يقول الإذاعي يف "راية" �أدهم منا�ص��رة" :تعترب
طريق��ة انتق��اء الق�ص���ص والتقاري��ر وامللف��ات
الإخباري��ة وزاوية املعاجلة له��ا �أهم من اختيار
املو�ضوع ذاته ،فالق�ضية الواحدة جتدها ُمتابعة
من ع�شرات الو�سائل الإعالمية يف �آن واحد ،ولكن
طريقة معاجلته للزاوية ال�ض��يقة هي التي تحُ تم
على �صاحبها اختيارها بعناية فائقة ،ليتميز عن
غ�يره و ُي�ض��يف معلوم ًة جلمه��وره .ومب��ا �أنني
�إذاع��ي ،ولكي تكون مادتي متميزة و ُمثرية ،ف�إنه
علي اختيار املو�ض��وع ،ث��م البحث عن
يتوج��ب ّ
زاوية العالج املنا�س��بة ،فتحديد م�صادر اخلرب،
وال�شخ�ص��يات التي حتمل معلومات ُت�ضفي قوة
عل��ى املادة الإخبارية ،ولي�س ملج��رد اختيار �أي
�شخ�ص".
وي�ض��يف�" :إذا �أردت الإجاب��ة ع��ن �س���ؤال (هل
�س��توقف ال�س��لطة التن�س��يق الأمن��ي؟) ال يج��ب
علي التوجه لأي ع�ض��و جلنة تنفيذية ،كما يفعل
ّ
كث�يرونُ ،ث��م يق��ول كالماً �إن�ش��ائياً ،عل��ى غرار:
(نح��ن م�ص��ممون على وق��ف التن�س��يق الأمني،

والآن هي مرحل��ة جديدة وحرجة) .ولتاليف ذلك
�أبح��ث عن قري��ب من امل�ص��ادر القيادي��ة العليا،
ويحم��ل وجهة نظر خمتلفة وي�ض��يف جديد ًا� ،أو
�أتوجه �إىل �شخ�صيات عربية ودولية ،ومن داخل
اخلط الأخ�ض��ر ،لها عالقة مب�س��تويات �سيا�سية
�إقليمية تك�شف عن جديد ،وتقول ما ال ُيقال".
يقول منا�ص��رة" :ال�ص��عوبة تكم��ن يف �أن بع�ض
ه��ذه ال�شخ�ص��يات ُتف�ض��ل �أن تتح��دث ل��وكاالت
دولي��ة ولي�س��ت حملي��ة ،وال��ذي يحم��ل جدي��د ًا
ق��د يك��ون �إ�س��رائيليًا ،وم��ن ال�ص��عوبة �أن �آت��ي
ب��ه العتب��ارات عدي��دة .وبالرغم م��ن �أن برنامج
"حوار اخلمي�س" الذي يبث بالتعاون مع �إذاعة
"دي دبليو عربي" الأملانية يفر�ض وجود طرف
�إ�س��رائيلي ،فهُنا يجب علي احلذر ،و�أال تمُ ر عرب
�أثريي �أمور خطرية هو يريدها".
ويتاب��ع" :م��ن �أط��رف املواق��ف ،ح�ين �أجري��ت
ع��ال ،حول
مقابلة مع �ص��احب من�ص��ب حكومي ٍ
العالق��ة ب�ين زي��ارة رج��ل الأعم��ال ال�س��عودي
الوليد بن طالل واجلوانب االقت�ص��ادية يف خطة
ك�يري ،فق��ال يل �إن هناك رابطا قوي��ا ،وهو الأمر
َ
وتر�ض��ه امل�س��تويات ال�سيا�س��ية
ال��ذي مل تقبله
العلي��ا ،ف�أقالوه .وبعدها ب�أيام قال ممازحً ا" :لقد
ف�ص��لتني يا �أدهم من وظيفتي ،"..ث��م �أكد �أنه ما
زال مقتنعاً مبا قاله".
ويفي��د مرا�س��ل "اجلزيرة نت" عاط��ف دغل�س:
"�أهت��م قب��ل معاجل��ة الق�ص��ة بالرتكي��ز عل��ى
�أ�ص��حابها؛ لأن ذل��ك الذي �س��يحدد جناحها �أو
ف�ش��لها ،وم��ن ثم �أ�س��تعني بخب�ير �أو مراقب �أو
مهت��م ب�ش���أن الق�ض��ية .والطري��ف خ�لال �إعداد
مادة تعالج ق�ض��ية معينة ،بع��د موافقة رئي�س
التحري��ر عليها ،رف�ض هذه امل��ادة بعد �إعدادها
وت�س��ليمها كاملة مع ال�ص��ور ،ليتب�ين ﻻحقا �أن
املوافق��ة كانت ملقرتح �آخر �أرفق مع املادة التي
مت تنفيذها".

دموع ورق�ص

يقول مرا�س��ل وكالة وف�ض��ائية "معاً" يف رام اهلل
فرا���س طنين��ة�" :أنتق��ي موا�ض��يع تقاري��ري �أو
ق�ص�ص��ي وفقاً لقراءات��ي ال�ص��باحية للعديد من
و�سائل الإعالم الفل�س��طينية والعربية ،و�أركز يف

ال�سيا�س��ية منها على �آخر الأنباء والق�ضايا التي
تكون على ال�سطح .و�أهتم بالق�ص�ص التي �أح�صل
عليه��ا عرب �أ�س��ئلتي للمواطنني ،ومن �أ�ص��دقائي
من التجمعات املحيطة ،ف�ض ًال عن وجود ق�ص�ص
عدي��دة �أُعده��ا بناء عل��ى معلوم��ات ،وطلب من
مع��ارف �أو من املعنيني� ،أو م��ن �إدارة التحرير،
و�أهتم بال�ش�ؤون ذات الطابع التثقيفي والتوعوي
للمجتمع".
وي�ض��يف" :رغ��م �أن بدايتي كان��ت مرتكزة على
الإخباري وال�سيا�س��ي ،لكنن��ي حتولت �إىل البعد
الإن�س��اين ،ال��ذي ل��ه عالق��ة بق�ض��ايا املواط��ن
وهمومه .ومن املواقف ال�ص��عبة التي تعر�ض��ت
لها ،ثالث ق�ص���ص يف ت�شييع جثامني ثالث �شهداء
�س��قطوا يف رام اهلل ،وفوجئ��ت �أنه��م �أ�ص��دقائي،
و�آخره��م كان ال�ش��هيد ن��دمي ن��وارة ،ال��ذي كان
والده �ص��ديقاً مقرباً يل ،وهو ما �أ�ص��ابني بذبحة
�ص��درية ف�أدخل��ت يف ذات الليل��ة �إىل امل�ست�ش��فى
و�أم�ضيت �أياماً �أعاين ذبحة �صدرية ،كادت تودي
بحياتي".
ويتاب��ع طنينة" :املواقف املفرح��ة قليلة جد ًا يف
عملن��ا ،و�أغلبه��ا لها عالق��ة باملهرجان��ات الفنية
والرتاثي��ة ،الت��ي ن�س��رق فيه��ا بع���ض الوق��ت
لرنق�ص ونلهو على هام�ش املهرجانات".

�صراع داخلي

تق��ول مرا�س��لة "�أجي��ال" يف طوبا���س والأغ��وار
ال�ش��مالية رنني �ص��وافطة" :هناك ق�ض��ايا متلي
عل��ى ال�ص��حايف متابعته��ا .الأح��داث �إىل جان��ب
اخل�بر ميكن �أن ننطل��ق منها بتقارير وق�ص���ص،
و�أي�ض��ا من خالل عالقاتنا وم�صادرنا ن�صل �إىل ما
نريد .واملرا�س��ل ال�صحايف ابن بيئته ،وهو �أدرى
بطبيع��ة حميطه ،وي�س��تقي منه موا�ض��يعه وما
ينبغي عليه عر�ضه ومعاجلته".
ت�ض��يف�" :أعم��ل مرا�س��لة يف حمافظ��ة ه��ي ل��ب
ال�ص��راع ،وبعي��دة ع��ن اخلارط��ة ال�سيا�س��ية
الفل�س��طينية ،وهذا م��ا يزيد من خ�ص��وبة املادة
يف �أفق �إعالمي و�سيا�س��ي �ضيق .كما �أن الو�صول
لق�ض��ايا الغ��ور ال يق��ل �ص��عوبة عن ت�ضاري�س��ه
وطرقه الوعرة".
وتتاب��ع �ص��وافطة" :بالتوا�ص��ل امل�س��تمر م��ع

الأ�شخا�ص ذاتهم �أحيا ًنا ،تن�ش�أ عالقات �شخ�صية
ومعارف ،فقبل �أ�ش��هر ا�ست�شهد �ش��اب من منطقة
امل�ض��ارب البدوية خالل رعي��ه للأغنام ،وهو من
الأ�ش��خا�ص الذي��ن �أعرفهم باملنطق��ة ،واحتجزت
كث�يرًا معه��م ب�أوق��ات التدريب��ات الع�س��كرية،
الت��ي يجريها االحت�لال بالذخرية احلي��ة ،وبعد
ت�س��لق  3جب��ال و�ص��لت امل��كان .وقته��ا ،كن��ت
الوحي��دة باملنطق��ة ،وحاول االحت�لال منعي من
العمل والتقاط ال�ص��ور ،واعتدى علي بال�ض��رب،
وتابع��ت املهم��ة .لك��ن م��ن �أ�ص��عب املواق��ف �أن
يعي���ش ال�ص��حايف �ص��راعً ا داخليً��ا مع الإن�س��ان
بداخل��ه ،ف�أن ترى �ش��اباً تعرفه غارق��ا بدمه على
الأر�ض ،وتجُ رب على موا�ص��لة عملك� ,س��تكون يف
موقف ال تحُ �سد عليه".

اختالف و�أن�سنة

يقول املحرر يف "وطن للأنباء" �إبراهيم عنقاوي:
"يكون انتقاء الق�ص�ص عرب الأحداث اجلارية �أو
الق�ضايا اجلدلية امل�س��تمرة التي تواجه املجتمع
(�سيا�س��ية ،واجتماعية واقت�صادية ،و�إن�سانية)،
وتت��م معاجلته��ا ع��ن طري��ق �أن�س��نتها وت�س��ليط

ال�ض��وء عل��ى املخفي ال��ذي مل يتناول��ه الإعالم،
�أو غري معروف��ة للمواطن الع��ادي ،والبحث عن
الأ�ضرار �أو ال�ضحايا وامل�سببني لها� ،سواء كانوا
�أ�شخا�صاً �أو خل ًال يف نظام عام ،مبعنى عدم عر�ض
�آراء الأ�شخا�ص �أو امل�س�ؤولني بطريقة �سطحية ال
تغني القارئ� ،إ�ض��افة �إىل احلفاظ على �ض��رورة
تزويد القارئ بالأرقام والإح�ص��اءات التي غالباً
ت�س��اعده عل��ى ا�س��تيعاب حج��م الق�ض��ية الت��ي
نتناولها و�أهميتها".
وي�ضيف" :من �أ�صعب املواقف التي واجهتني يف
�إعداد حتقيق حول تبيي�ض التجار الفل�س��طينيني
والإ�سرائيليني متور امل�ستوطنات با�سم فل�سطني،
�إذ كان م��ن ال�ص��عب عل��ي دخ��ول امل�ص��انع
الإ�س��رائيلي يف م�س��توطنات الأغ��وار ،وتتب��ع
ال�شحنات اخلارجة منها �إىل ال�سوق الفل�سطينية.
وبعد الن�شر� ،أخذت احتياطات ،كعدم ذكر �أ�سماء
لأ�شخا�ص �أو �شركات و�إخفاء معاملهم ،منعت من
تعر�ض��ي لأي �ضغوط �أو م�شاكل بعد الن�شر ،لكن
املعني�ين يف وزارة الزراع��ة �أبلغ��وين انزعاجه��م
م��ن التحقي��ق ،بحج��ة �أنه ي�ض��ر ب�س��معة املنتج
الوطني".

تتمة املن�شور يف ال�صفحة الأوىل  -ملاذا ي�صوت بع�ض فل�سطينيي
وتاب��ع ح�س��ون" :كم��ا �أن الناخ��ب العرب��ي ال ي��رى ان النواب
الع��رب ا�ص��حاب �ص�لاحيات او �إمكاني��ات ،ويف املقاب��ل هن��اك
ن�ش��اط �سيا�سي تبذله الأحزاب ال�صهيونية يف البلدات العربية،
ي�ش��مل زي��ارة البل��دات العربي��ة ،ون�ش��ر الوع��ود ذات الطابع
"االقت�ص��ادي" للأقلية العربية يف احل�ص��ول على امليزانيات،
التي ت�سيطر عليها يف ال�سنوات الأخرية �أحزاب اليمني".
وانهى ح�سون حديثه قائ ًال�" :سبب �آخر لت�صويت العرب لليمني
هو �إدراج مر�ش��حني عرب يف �ص��فوف الأحزاب ال�صهيونية� ،إذ
يحمل �أولئك معهم ر�س��الة للناخب العربي مفادها �أن الت�صويت
حل��زب يه��ودي يع��زز اندم��اج الع��رب يف �إ�س��رائيل وي�س��هل
عليهم الدخول �إىل امل�ؤ�س�س��ات الإ�س��رائيلية ،ارتق��ا ًء يف احلياة
االقت�صادية واالجتماعية يف �إ�سرائيل".

اخلوف من �إنتاجات الربيع العربي

ويف حدي��ث م��ع الطالب اجلامعي غ�س��ان مريح عن �س��بب منح
�ص��وته لليكود ،قال" :ا�س��تطعنا ع�بر التاريخ �أن ن��رى انه من
الأف�ض��ل لنا كع��رب الت�ص��ويت لليكود ،فالعرب ال��دروز يف ظل
حكومة نتنياهو يعي�ش��ون ب�أمان و�س�لام واطمئنان على كيانهم
ك�أقلية يف ا�سرائيل يف مواجهة الأحزاب الي�سارية".
وا�ض��اف مري��ح" :نح��ن نرى الي��وم يف ظ��ل الث��ورات العربية

التق�س��يمات الطائفي��ة الت��ي �أنتجته��ا الأنظم��ة العربي��ة ل��دى
�ش��عوبها ،م��ا �أدى �إىل التع��دي عل��ى كرام��ة طائفتنا يف �س��وريا
ولبنان ،وم�ص��لحتنا اليوم باالحتاد مع الأحزاب اليمينية التي
متنحن��ا الأم��ان والدميقراطية واحلرية وت�ؤم��ن بعدم التفرقة
الدينية".
وتاب��ع يق��ول" :نحن ن��رى حماولة احل��ركات الإ�س�لامية التي
ُتهاجمن��ا كدروز وتريد ان تق�ض��ي علينا ك�أقلي��ة يف هذا العامل،
لذل��ك ارى ان وحدتن��ا م��ع الأح��زاب اليمينية حتمين��ا ك�أقلية
عربي��ة يف ا�س��رائيل ،لذل��ك منح��ت �ص��وتي حل��زب الليك��ود يف
الربملان الإ�سرائيلي.

تر�شح �صديقي جعلني �أ�صوت لليربمان

ويف حديث مع ال�ص��حايف منر �أبو قا�س��م قال" :ب�ص��راحة� ،أنا ال
�أث��ق بخط��اب الأحزاب العربي��ة يف الربملان الإ�س��رائيلي ،لذلك
اخرتت �أن �أمنح �ص��وتي حلزب ا�س��رائيل بيتنا ل�سببني :الأول
وجود �ص��ديقي حم��د عمار يف هذا احل��زب ،والث��اين �أن وقوفنا
م��ع الأح��زاب اليهودي��ة �س��يمنحنا احلماي��ة ك�أقلي��ة عربية يف
�إ�س��رائيل" .و�أ�ض��اف" :حمد عمار هو الذي �سينقذنا ك�أقلية من
احل�ض��ي�ض االقت�صادي وال�سيا�س��ي الذي نعي�ش به ،وا�ستطاع
م��ع اكرم ح�س��ون �أن يح�س��نا م��ن �ص��ورتنا �أمام الع��امل ،فمن

واجبنا دعمهما على جميع الأ�صعدة".
م��ن جهته ،ق��ال النا�ش��ط يف حزب الليك��ود علي الق��را" :دوما،
متن��ح الأقليات يف دولة ا�س��رائيل �أ�ص��واتها لأح��زاب خمتلفة،
منه��ا من يختار الأح��زاب العربية ،ومنها من ُيف�ض��ل الأحزاب
اليهودي��ة الكب�يرة ،كل فرد يذه��ب �إىل املكان ال��ذي يتوافق مع
م�صاحله وفق ح�سابات �شخ�صيه له".
و�أ�ض��اف الق��را" :هناك ع�ش��ائر ير�أ�س��ها فرد يق��رر لهم االجتاه
ال��ذي ُيفيدهم اقت�ص��ادياً واجتماعي��اً و�سيا�س��ياً ،وهذا يجعلهم
ي�ضعون ثقتهم يف الأحزاب الكبرية كحزب الليكود".
وانه��ى الق��را حديثه قائ�لا�" :أنا �أديل ب�ص��وتي حل��زب الليكود
لأنني �أجد فيه م�صاحلي االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية،
فعم��ي �أي��وب القرا ع�ض��و برملان يف ه��ذا احلزب وم��ن واجبي
دعم��ه لنحمي الأقلية العربية الدرزية يف ا�س��رائيل بكل جماالت
احلياة".

مهمات كبرية ال�سرتجاع الأ�صوات العربية

ويف حدي��ث مع مدير املكتب ال�سيا�س��ي حل��زب التجمع الوطني
الدميقراطي حممد طربيه عن كيفية ا�س��تقطاب هذه ال�ش��ريحة
للت�ص��ويت لأح��زاب عربي��ة يف امل��رات املقبل��ة ،ق��ال" :دول��ة
�إ�س��رائيل م��ن ع��ام  1956عمل��ت على التق�س��يم الطائف��ي بيننا

بنظري��ة ف��رق ت�س��د ،وعملت عل��ى م�ؤام��رة �ص��هيونية لتفتتنا
كعرب يف الداخل املحتل من تق�سيم املناهج التعليمية وتق�سيمنا
�إىل طوائف كدروز وعرب وبدو وم�سيحيني".
وا�س��تطرد يق��ول" :عملت �إ�س��رائيل على غ�س��يل دم��اغ خميف
ب�ين �أبن��اء ال�ش��عب الواحد وخا�ص��ة ل��دى �إخواننا ال��دروز يف
فر���ض اخلدمة الع�س��كرية عليهم وف�ص��ل مناهجه��م عن مناهج
باق��ي الع��رب" .و�أ�ض��اف طربيه" :نح��ن يف احلرك��ة الوطنية
دائم��اً نعمل على احتواء هذه ال�ش��ريحة وحماولة التقرب �إليها
والدليل على ذلك �أن ن�س��بتهم يف الت�ص��ويت لأحزاب �ص��هيونية
ترتاجع يف كل جولة انتخابية للربملان الإ�سرائيلي".
و�أك��د طربيه" :نح��ن لن نرتك �إخوانن��ا و�أبناء �ش��عبنا الدروز
وحده��م �أم��ام ه��ذه امل�ؤامرة ال�ص��هيونية ل�ش��رخهم ع��ن �أبناء
جلدته��م ،و�س��نعمل جاهدي��ن للتقرب منه��م والتوا�ص��ل معهم
ب�ش��تى الطرق ،و�س��نحاول تغي�ير هذا اخلط��اب الطائفي الذي
ينبع من بع�ض �شبابنا �ضدهم ،ومنهم هم �أي�ضاً".
و�أنهى طربيه حديثه م�ؤكد ًا" :توا�ص��لنا االجتماعي وال�سيا�سي
والثقايف مع هذه ال�ش��ريحة هو الذي �سي�س��اعدنا يف ا�س��تقطابهم
لنا يف املرات القادمة وتغيري خطابهم".
٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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رغم قرار من بلدية رام اهلل يحدد ال�سن امل�سموح له بتدخينها

امل��ق��اه��ي ت��ق��دم الأرج��ي��ل��ة جل��م��ي��ع الأع����م����ار ..وال��رق��اب��ة غائبة
فادي شطارة*
يف �ش��وارع مدين��ة رام اهلل ،تالح��ظ �ض��جة
احلياة ،وازدحام ال�س��يارات ،و�أ�س��وا ًقا التي
ال تخلو من املت�س��وقني ،فاملدينة ال تنام �أبدا.
ولكن ما يلف��ت النظر «الفتة» معلقة على �أحد
ال�ش��وارع با�س��م بلدي��ة رام اهلل ،متن��ع تقدمي
الأراجي��ل يف املقاه��ي واملطاع��م ل��كل من تقل
�أعمارهم عن واحد وع�شرين عا ًما.
�أكمل��ت طريق��ي �إىل �أن �ص��ادفت �أح��د املقاهي
يف و�س��ط املدينة .وقفت عل��ى الباب وتذكرت
الق��رار ،فهل يت��م تطبيق��ه؟ و�إذا كان اجلواب
نع��م ،فماذا يفع��ل كل ه�ؤالء ال�ش��باب �أمامي،
ك ٌل بيده �أرجيل��ة ،وهو يكاد ال يتجاوز مرحلة
الطفولة!

«مل ن�سمع بالقرار»

دخلت مقه��ى «بلدنا» الذي تف��وح منه رائحة
االرجيلة من على بعد ع�شرات الأمتار .قابلت
امل�س���ؤول ع��ن ق�س��م الأراجيل �أحم��د برهوم،
و�س�ألته عن قرار البلدية وتطبيقه� .صفن قلي ًال
ثم قال �إنه مل ي�سمع بتا ًتا بقرار كهذا ،و�أ�ضاف
�أن ط�لاب املدار�س بالتحديد ه��م �أكرث الفئات
طل ًب��ا للأراجيل ،ومن��ع تقدميها لهم �س��ي�ؤدي
بالت�أكيد خل�س��ارة قا�س��ية يف املقهى .و�أ�ضاف
�أنه ال ي�س��تطيع نهائ ًّيا طلب الهوية ال�شخ�صية
من ال�ش��باب للت�أك��د من �أعماره��م ،معتربا �أن
ذل��ك يقلل من �ش���أنهم واحرتامه��م ،و�إن فعل،
ف�سيخ�سر املقهى عددا كبريا من الزبائن الذين
لن تعجبهم هذه الت�صرفات.
قابل��ت �ص��احب مقهى ال�ش��ام و�س��ط املدينة،
خال��د حمم��ود ،ال��ذي ق��ال �إن ق��رار البلدي��ة،
ح�س��ب علمه ،مينع تق��دمي الأراجي��ل لكل من
تقل �أعمارهم عن ثمانية ع�ش��ر عا ًما ولي�س عن
واحد وع�شرين ،م�ض��يفا �أنه �سمع بالقرار من
بع���ض املعارف والأ�ص��دقاء ،ومل ت�ص��له �أي
ورقة ر�سمية بذلك.
ا�صطحبت �ص��دي ًقا ال يتجاوز ال�سابعة ع�شرة
من العمر �إىل مقهى «تريك�س» ،وطلب �ص��ديق
الأرجيل��ة ،فا�س��تجاب ل��ه العام��ل يف املقه��ى
ب��كل �س��رور وقدمه��ا ل��ه دون تذم��ر .فعاتبته
عل��ى الفور ،فقال يل� ،إن��ه مل يتلق من �أي جهة
ر�سمية قرا ًرا مبنع تقدمي الأراجيل ،وال ميكنه
خ�سارة ن�ص��ف زبائنه ب�س��بب قرار «م�شكوك

ب�صحته» ،على حد تعبريه.

«كل يغني على لياله»

تت�ضارب املعلومات �إ ًذا ،وال يوجد مقهى لديه
قرار ر�س��مي ،وكل واحد «يغن��ي على لياله»،
دون وج��ود رقاب��ة �ص��ارمة وحقيقي��ة ،ومع
غياب وا�ضح ل�س��لطة تنفيذية لها القدرة على
�إدخال القوانني حيز التنفيذ.
رمي �س��معان ( 17عا ًم��ا) ،تق��ول �إن��ه ال مي��ر
�أ�س��بوع ،دون التوج��ه لأح��د املطاعم لتدخني
«الأرجيل��ة» ،و�أكدت �أنه��ا مل تواجه يو ًما �أي
م�ش��كلة ،ومل ُيطلب منها �إطال ًقا �إظهار هويتها
للت�أك��د من عمرها .ويروي لنا ال�ش��اب �س��عيد
حن�ض��ل ( 19عا ًم��ا) �أنه يدخ��ن الأرجيلة منذ
ثالث �سنوات ،مل ي�س�أله خاللها �أي �شخ�ص عن
عمره قبل تقدميها له.
الأمثل��ة كثرية ،وال�ش��واهد نراه��ا كل يوم يف
املطاع��م واملقاه��ي ،ولك��ن م��ن ال��ذي يتحمل
م�س���ؤولية ذلك؟ �أهو املقهى الذي مل ي�صله �أي
قانون ر�سمي� ،أم البلدية التي �أ�صدرت القرار؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،توجهت لبلدية رام
اهلل والتقي��ت �أحد موظفي الق�س��م ال�ص��حي يف
البلدية �سامي يعقوب ،الذي ك�شف ب�أن البلدية
�أ�صدرت يف اجتماع املجل�س البلدي اال�سبوعي
(رقم  )32قرارا بتخ�صي�ص فرتة عمل م�سائي
تت�ض��من حملة تفتي�ش على املطاعم واملقاهي،
ملن��ع تقدمي امل�ش��روبات الروحي��ة والأراجيل
ملن تق��ل �أعمارهم ع��ن واحد وع�ش��رين عا ًما،
والت�أك��د م��ن �إغ�لاق جميع املطاع��م واملقاهي
قبل منت�صف الليل ،وغري ذلك من التعليمات.

جوالت وغرامات

وق��ال يعقوب �إن البلدية �أ�ص��درت هذا القرار
�أواخ��ر الع��ام املا�ض��ي ،و�إنه��ا ب��د�أت بالفعل
بجوالت تفتي�شية مع رجال ال�شرطة .و�أكد �أن
البلدية �ستفر�ض غرامات مادية على �أ�صحاب
املقاهي واملطاعم التي تخالف هذا القرار.
وعند �س���ؤاله عن الت�شتت الكبري بني �أ�صحاب
املقاه��ي واملطاع��م ،ق��ال �إن البلدي��ة تفعل ما
عليها ،وقد �أ�ص��درت القرار ون�شرته من خالل
موقعه��ا عل��ى االنرتن��ت ،ومواقع التوا�ص��ل
االجتماعي ،و ّبني �أن البلدية لي�س��ت ال�س��لطة

التنفيذية الوحيدة امل�س���ؤولة عن هذا القرار،
طالب��ا م��ن ال�ش��رطة الفل�س��طينية امل�س��اعدة
بذلك.
وق��ال ال�ش��رطي حمم��د ج��ادو ال��ذي يراف��ق
البلدية �أحيانا يف جوالتها� ،إن قوات ال�ش��رطة

ال ترتدد �أبدا مبرافقة البلدية يف جوالتها على
املقاه��ي واملطاعم ،وب�ّي�نّ �أن البلدية تقوم من
وقت لآخ��ر بتقدمي طل��ب لل�ش��رطة ملرافقتها،
م�ؤك��دا قل��ة ه��ذه اجل��والت ،و�أو�ض��ح �أن
«امل�ش��كلة تكمن يف �أن البلدي��ة تكثف جوالتها
يف الأيام القليلة التي تلي �إ�ص��دار القانون ،ثم
تقل تدريجيا مبرور الأيام� ،إىل �أن تُن�سى كل ًّيا،
وتك��ون حينها بحاجة لقان��ون جديد يخرجها
من �سباتها العميق».
نادرة هي املقاه��ي التي متنع تقدمي االراجيل
لل�ش��باب الذين تقل �أعمارهم عن  21عاما (�أو
 18يف بع���ض املقاهي) ،ولك��ن هذا املنع يكون
خوف��ا عل��ى �س��معة املقه��ى و�ش��هرته ،ولي�س
خوفا من عقاب البلدية �أو رجال ال�شرطة.

فجوة بني القرار والتنفيذ

�صورة لالفتة التي متنع تقدمي الأرجيلة ملن تقل �أعمارهم عن  21عامًا ،معلقة يف �أحد �شوارع «رام اهلل التحتا»

تبق��ى الفجوة كبرية بني ق��رارات البلدية من
جهة ،وفهم �أ�ص��حاب املقاهي من جهة �أخرى،
وب�ين �س��لطة ت�ص��در الق��رارات ،ومواطن�ين
يتجنبون �سماعها وفهمها ليحافظوا على �أعلى
ن�سبة ممكنة من الأرباح ،و�سط تغيب وا�ضح
من ال�س��لطة التنفيذية امل�س���ؤولة ع��ن متابعة
التنفي��ذ وه��ي ال�ش��رطة ،وكالع��ادة كل يلقي
امل�س�ؤولية على الآخر.

البلدي��ة وع��دت بتكثيف اجلوالت التفتي�ش��ية
وتو�ض��يح م��ا ه��و غام���ض م��ن القوان�ين.
وال�ش��رطة �أك��دت نيته��ا معاقب��ة �أ�ص��حاب
املقاه��ي املخالف��ة ومالحقته��ا قانوني��ا� .أم��ا
�أ�ص��حاب املقاه��ي وال�ش��باب ،ف�لا يتوقع��ون
تنفي��ذ �أي من الوعود ،وهذا ما يبدو وا�ض��حا
وب�ش��دة م��ن خ�لال تعليق��ات ال�ش��باب عل��ى
�صفحات التوا�ص��ل االجتماعية ،التي اتخذت
�أغلب الأحيان الطابع الفكاهي والهزيل ،بحيث
�س��خر معظم ال�ش��باب من هذا القرار ،وك�أنهم
يدركون م�س��ب ًقا �أن القوانني ت�صدر ثم تظل يف
طي الن�سيان وال تُنفذ.
فه��ل تبقى الوعود حتت م�س��توى التنفيذ،
�أم تنه���ض م��ن نومه��ا العمي��ق ون��رى
مفع��وال لها عل��ى �أر�ض الواق��ع؟ �إن كل ما
علين��ا فعله يف املرحل��ة احلالية هو انتظار
امل�س��تقبل والرتق��ب ،لع��ل وع�س��ى يدخل
القان��ون حيز التنفيذ ون��رى املقاهي تنعم
ب�شباب ال يرتبطون «ب�أرجيلتهم» �أكرث من
ارتباطهم بدرا�ستهم وعائالتهم و�أي �شيء
يف حياتهم.
٭ هذا التحقيق نفذ عقب دورة حتقيقات ا�ستق�صائية
�أجراها مركز تطوير الإعالم ب�إ�شراف املدربة نائلة
خليل

«احلال » اخلمي�س  2015/4/16م  27جمادى الآخرة  1436هـ

«الحال»  -العدد  - 117السنة العاشرة

الروائية الأطر�ش :الأدب ال يطعم ً
خبزا ..والرغيف قبل الكتاب

15

رشا فرحات
ليل��ى الأطر���ش روائي��ة فل�س��طينية ،تق��ول �إن
الأدب ه��و قدره��ا ،وال مف��ر منه .ب��د�أت حياتها
بالكتاب��ة يف ع��دة �ص��حف �أردني��ة ،ووا�ص��لت
العم��ل الإعالمي م��ن خالل ال�ص��حف والراديو
والتلفزي��ون ،وله��ا جمموع��ات ق�ص�ص��ية
وروايات.
ترجمت روايات الأطر�ش وق�ص�ص��ها الق�صرية
�إىل عدة لغات ،من بينها الإجنليزية والفرن�سية
والإيطالي��ة والكوري��ة والأملاني��ة والعربي��ة،
وتُد ّر���س بع�ض��ها يف جامع��ات �أردني��ة وعربية
وفرن�سية و�أمريكية ،وكُتبت عنها عددة ر�سائل
جامعية و�أبحاث.
"احل��ال" التق��ت الروائي��ة الأطر���ش ،وكان
احلوار التايل:
• م��اذا تقول�ين ع��ن البداي��ات والعم��ل الأدبي
الأول؟
 ب��د�أت الكتابة يف املرحل��ة االبتدائية .وكتبتروايتي الأوىل و�أنا يف ال�ص��ف الثاين ثانوي .ويف
�أوه��ام تلك املرحلة ،اعتق��دت �أين كاتبة كبرية،
ولكن هذه الرواية مل تن�ش��ر ،ون�شرت يل العديد
من الق�ص���ص الق�ص�يرة يف ال�صحف .عدت مرة
�أخ��رى �إىل الرواي��ة ،بعد عمل كب�ير يف الإعالم،
وكتب��ت رواية "وت�ش��رق غر ًبا" ،الت��ي تناولت
احلي��اة الفل�س��طينية االجتماعي��ة م��ن خ�لال
ق�ص��ة حب ،بد�أت عام  1948وحتى االنتفا�ضة
الأوىل ،ووج��دت �ص��دى وترحي ًبا نقد ًّي��ا ،لأنها
حتدثت عن االنتفا�ضة الأوىل.
وكتبت الق�صة الق�صرية يف جمموعة "يوم عادي
وق�ص���ص �أخرى" ،ولكني �أحب الرواية ،ومنو
ال�شخ�ص��يات فيها .وروايتي "ترانيم الغواية"
حتك��ي ع��ن القد���س يف نهاي��ة احلك��م العثم��اين

ودخ��ول االنت��داب الربيطاين والتح��والت التي
مرت بها يف تلك الفرتة ،واحل�ضارات التي مرت
به��ا ،والعالقة بني الطوائ��ف وامللل ،والأعراق
املختلفة ،وحاولت فيها نزع الهالة القد�سية عن
ب�شر املدينة ،و�أن �أحتدث عن �صراعات النا�س،
و�صداقات الن�ساء من امللل املختلفة.
• هل ي�صلح الأدب �أن يكون "مهنة"؟
 الأدب ال يطع��م خب�� ًزا ،والكات��ب العرب��ي اليبيع كالأجنبي ،ولي�س ذلك عزو ًفا عن القراءة،
رخي�ص��ا،
ولك��ن �إذا �أعطين��ا النا���س الكت��اب
ً
ف�سيقر�أون.
• ملاذا تن�شر بع�ض الكتب يف دول �أجنبية بلغات
�أخ��رى ،وهل ذلك يزيد من قيمة الكتاب ويعطي
للكاتب فر�صة �أكرب للظهور؟
 هن��اك ما �أ�س��ميه وهم الرتجم��ة ،فهي ال تقيم�أودًا ،لأنه��ا لي�س��ت طبع��ات �ش��عبية ،فالقارئ
الأجنب��ي يق��ر�أ لأنه ينم��و على ع��ادة القراءة،
ولك��ن الطف��ل العربي بالكاد يج��د اخلبز ،وهذه
احلروب التي نعي�شها تراجعت فينا �إىل اخللف
ع�ش��رات ال�س��نني ،وال �ألوم النا�س ،ف�إذا ُخريت
بني اخلبز والكتاب ،ف�س�أ�شرتي اخلبز بالت�أكيد.
• رغ��م الإحب��اط� ،إال �أن هن��اك �إ�ص��را ًرا عل��ى
موا�صلة الكتابة ،فلماذا؟
 �أ�س���أل نف�س��ي ع�ش��رات امل��رات ع��ن ج��دوىالكتاب��ة ،ولك��ن ه��ذا ق��دري ،وال �أن��دم ،لأنن��ي
مل �أج��د نف�س��ي �إال كاتب��ة ،ووجدت منف�� ًذا �آخر
للعي�ش يف ال�ص��حافة ،ولكن من ال ميلك فر�ص��ة
عم��ل �أخرى ،فم��اذا ي�أكل؟ وم��اذا يفعل �إذا كان
ال ميلك �س��وى مهنة الكتابة؟ و�أذكر �أن النا�ش��ر

ريا يف بداية كتابتي ،ومل يتحقق
طل��ب مبل ًغا كب ً
حلم الن�شر يومها ب�سبب التكلفة املرتفعة.
• ملاذا �شهد ع�صر غ�سان كنفاين اهتما ًما بالقراءة
�أكرث من اليوم ،وهل لذلك عالقة برتاجع �أهمية
القلم؟
 االهتمام��ات اختلف��ت ،يف ذل��ك الزم��ن ،كاناجلمي��ع يق��ر�أ ،والكات��ب �إذا �أر�س��ل ن�س��خه
للع��راق ،ف�إن��ه يبي��ع مالي�ين الن�س��خ ،وكل
ال��دول العربية تقر�أ ،لكن ،م��ن يقر�أ الآن يف ظل
الظ��روف التي حتكم؟ الآن هناك �أ�س��ماء كبرية
مثل �س��حر خليفة ،و�إبراهيم ن�صر اهلل ،و�أ�سماء
�أخ��رى ال تقل �أهمي��ة عن غ�س��ان كنفاين وجربا
�إبراهي��م جربا ،و�إمي��ل حبيبي ،و�أن��ا �أ�ؤمن �أن
هذا ال�ش��عب والد ،ومل يقف الأدب الفل�س��طيني
عند غ�س��ان كنف��اين ،بل هناك من جتاوز غ�س��ان
كنفاين ،ول��و كان غ�س��ان كنفاين يطب��ع رواياته
الآن ،فه��ل �س��يحقق ذات النج��اح؟ يج��ب �أال
يقا���س �أي كاتب �إال بع�ص��ره فقط .وقد �س���ألت
ن��زار قباين يف لقاء جمعني مع��ه :ملاذا جنت لك
الأغنية الفالنية ومل تنجح الأخرى؟ فقال :لأن
الق�صيدة لها حظ ،والرواية لها حظ ،والأغنية
لها حظ.
• كيف �أتتك �أفكار رواياتك؟
 عندم��ا ذهب��ت �إىل اليم��ن ،لعم��ل تلفزي��وين،وجدت �أن اليمن فر�ص��ة جميلة لرواية ،فكتبت
�ص��هيل امل�س��افات ،وا�س��تعرت جغرافية اليمن
وناق�ش��ت فيه��ا �أزمة املثق��ف العرب��ي وعالقته
بال�س��لطة ،والع�ش�يرة والقبيل��ة .وحني عملت
بالتلفزي��ون ،ا�س��تفدت م��ن جتربت��ي يف كتاب��ة
مرافئ الوهم� .أما ترانيم الغواية ،فقد نوق�ش��ت

يف �أم�س��ية ،وقال فيها وليد �أبو بكر� :إنها ناق�شت
التطرف الديني ال��ذي يعاين منه العامل العربي
منذ �سنوات.
و�أحيا ًن��ا ،ي��رى الأدي��ب �ش��ي ًئا �أو حد ًث��ا �أو
�شخ�ص��ا ،ويت�ص��ور رواية ،ولكن هذا ال يكفي،
ً
�إذ يجب على الكات��ب �أن يبحث بدقة ،فروايتي
عن القد�س كتبتها يف ثالث �سنوات ،وقر�أت �أكرث
من  65مرجعً ا ومذكرات �شخ�ص��ية عن احلياة
االجتماعية ،ووثائق ،وخرائط ،وزرت القد�س
ومكث��ت فيها �أك�ثر م��ن �أ�س��بوعني ،ولأكرث من
مرة ،لأ�ستطيع الكتابة.
• ما الذي تكتبه ليلى الأطر�ش ،وملن تكتب؟
 الكات��ب ال يكتب ما يريد النا�س ،وال ما يريدههو ،هو يكتب يف حلظة ت�صادم معه ،فتتحرك يف
داخله �أ�س��ئلة .الروايات عندي تبد�أ بالأ�سئلة.

حينم��ا كتب��ت عن القد���س وعن الن�س��اء هناك،
�س�ألت نف�سي بداية� :أين الن�ساء يف هذه املدينة؟
وما هي التحوالت التي مرت بها املدينة و�أثرت
عل��ى الن�س��اء؟ فقر�أت ع��ن الهج��رة والتجنيد،
وكن��ت كل م��رة �أق��ر�أ �أ�س���أل ع��ن الن�س��اء� :أين
الن�ساء من هذا املجتمع؟
ويف رواي��ة �ص��هيل امل�س��افات ،ف�إنه ال ي�ص��عب
عل��ى امل��ر�أة �أن تتقم���ص دور الرج��ل ،ولك��ن
الأ�سئلة نف�سها دارت يف عقلي :هل يحزن الرجل
بطريق��ة خمتلف��ة؟ ه��ل يح��ب وطن��ه بطريق��ة
خمتلفة؟ وهل ي�ستطيع �أن يتفوق �أو يبدع �أكرث
لأنه رج��ل؟ والإجابة كانت :ال طبعً ا .ومن هذا
املنطلق ،فلي�س �ص��ع ًبا على الكاتب��ة الأنثى �أن
تنقل م�ش��اعر الرج��ل ،و�أعتقد �أنني ا�س��تطعت
ب�ش��هادة النق��اد ،لأنها عك�س��ت م�ش��اعر الرجل
الذي تهزمه ال�سلطة.

ال���ت���ع���ل���ي���م ع����ن بُ����ع����د يف غ��������زة ..م���ل��اذ اخل����ري����ج��ي�ن م����ن ال��ب��ط��ال��ة
نورهان المدهون
لعب��ت التكنولوجي��ا احلديث��ة دو ًرا مه ًّم��ا يف
كافة مناح��ي احلياة ،ومل تعد هناك حواجز
مكاني��ة �أو زمانية بني الب�ش��ر .يف قطاع غزة،
ا�س��تفاد بع�ض الأكادمييني م��ن هذه الثورة،
فظهرت مواقع �إلكرتونية تقدم خدمة التعليم
ع��ن ُبع��د ،و�إعط��اء درو�س خ�صو�ص��ية عن
طري��ق الإنرتن��ت ،عرب ف�ص��ول افرتا�ض��ية.
وبهذه الطريق��ة ،وجدت حلول تقنية تي�س��ر
عل��ى اخلريج�ين الغزي�ين تق��دمي خدم��ات
تعليمية ع��ن طريق الإنرتنت مبا�ش��رة دون
تنقل وجهد ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد فر�صة عمل
بعائد مادي مقبول.
م�س���ؤول �شبكة �شركة "علمني" يف غزة �أحمد
عكا�ش��ة قال لـ "احلال" �إن من�صته التعليمية
ته��دف �إىل ا�س��تقطاب معلم�ين ومعلمات عن
ُبعد لإعط��اء درو�س خ�صو�ص��ية منزلية عن
طري��ق الإنرتنت ،جلميع املراحل التعليمية،
ابتدا ًء بال�ص��ف الأول االبتدائي ،و�صو ًال �إىل
املرحلة اجلامعية.
و�أ�ش��ار عكا�ش��ة �إىل �أن احل�ص���ص الدرا�سية
تبد�أ من ال�س��اعة التا�سعة �صباحاً وتنتهي يف
التا�سعة م�سا ًء با�س��تخدام الكامريا واملايك،
منوهً ��ا �إىل �أنه ي�س��تقطب اخلريجني الغزيني
ذوي اخلربات التدري�سية.

وق��ال عكا�ش��ة" :غالبي��ة طلب��ة الدرو���س
اخل�صو�ص��ية من ال��دول العربي��ة ،كالأردن
وال�س��عودية والإمارات وم�صر ،وقليل منهم
من ال�ضفة الغربية".
و�أ�ض��اف" :وج��دت بع���ض ال�ص��عوبات يف
�إقناع اخلريج��ات بفكرة التعليم عن بعد عن
طريق الإنرتنت وا�ستخدام الكامريا واملايك،
لذلك باتت املعلمات يدر�سن الإناث".

فر�صة عمل وجتربة جديدة

مل حت�ص��ل رغدة خليل ،خريجة الدرا�س��ات
الإ�س�لامية م��ن اجلامع��ة الإ�س�لامية بغ��زة
ع��ام  ،2012على فر�ص��ة عمل من��ذ تخرجها
من اجلامعة ،با�س��تثناء التدري���س يف مراكز
التعليم اخل�صو�ص��ية الت��ي ال يتعدى راتبها
ال�ش��هري � 500ش��يقل .قال��ت ع��ن جترب��ة
التعليم عن بعد" :لأن جمتمعنا الفل�س��طيني
حماف��ظ ،ت��رددت قلي ً
�لا قب��ل املوافق��ة على
�إعط��اء الدرو���س اخل�صو�ص��ية با�س��تخدام
الإنرتن��ت ومن �أمام الكام�يرا ،لكنني وافقت
نظ ًرا للعائد املادي".
�أم��ا �ألف��ت ربع��ي خريج��ة ع��ام  2009م��ن
تخ�ص���ص اللغة العربية م��ن جامعة الأزهر
بغ��زة ،فق��د اعت�برت التدري���س ع��ن بع��د

جترب��ة جدي��دة بالن�س��بة لها ،ولديه��ا رغبة
يف خو�ض��ها ،خا�ص��ة �أنه��ا متعلق��ة مبواق��ع
التوا�صل االجتماعي .تقول" :عملت مدر�سة
مل��دة عام يف �إحدى املدار�س التابعة للأونروا
على بند خلق فر�ص عمل ،ثم جاءت الدرو�س
اخل�صو�ص��ية عرب الإنرتنت لت�ش��كل فر�ص��ة
عم��ل مريح��ة ،خا�ص��ة �أنه��ا منزلي��ة وطوق
جناة من البطالة .كما �أن العائد املادي حمفز
�أ�سا�سي لقبولها التعليم الإلكرتوين".
من جهت��ه ،اعترب �أحم��د ال�شربا�ص��ي خريج
عام  2007من تخ�ص���ص اللغة الإجنليزية،
�إعط��اء الدرو���س اخل�صو�ص��ية ع��ن بع��د
بوا�س��طة الإنرتن��ت فر�ص��ة عم��ل لتح�س�ين
دخل��ه ،قائ ً
�لا" :البح��ث ع��ن فر�ص��ة عمل يف
قطاع غزة �أ�ش��به بالبحث ع��ن �إبرة يف كومة
م��ن الق���ش ،وفر�ص��ة عم��ل كه��ذه ممت��ازة
للخريجني".

ال�شا�شات بدل الكتب

من جانبه ،قال د .حازم �سكيك ،وهو �صاحب
موق��ع تعليمي خمت���ص بالفيزي��اء�" :أطلقت
موقع��ا تعليم ًّي��ا مل��ادة الفيزياء،
ع��ام 2000
ً
فن�ش��رت املحا�ض��رات مكتوب��ة ،ثم ن�ش��رتها
م�س��جلة ،ويف مطلع عام � ،2009أن�ش�أت قناة

تعليمية على اليوتيوب".
و�أ�ض��اف لـ "احلال"" :ا�س��تخدمت الكامريا
واملاي��ك يف القاع��ة ،و�س��جلت املحا�ض��رات
بجودة عالية ،ون�شرتها لي�ستفيد منها الطلبة
يف الداخ��ل واخل��ارج ،وبالطريق��ة نف�س��ها،
�س��اعدت طلب��ة ال�س��اعات املكتبي��ة ،فكان��ت
ت�ص��لهم امل��ادة م�ش��روحة ،وك�أنه��م داخ��ل

اجلامعة".
وتابع �س��كيك" :كل �ش��يء تطور م��ن حولنا،
و�أ�ص��بحت التكنولوجي��ا متاح��ة يف كل بيت
وبني �أيدي الطلبة ،الذين اعتادوا على ر�ؤية
ال�شا�ش��ات امللون��ة ،و�أ�ص��بحت بينه��م وبني
الكتاب الأبي�ض والأ�س��ود جفاء ،لذلك ،علينا
مواكبة التطور وا�ستغالله ب�شكل �إيجابي".
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مهند�س يف النهار وملحن ومطرب يف الليل

ب�شري الديك�" ..سواق على با�ص اجل�سر �سواق"
ريم زبن*
م��ن امل�س��تحيل حما�ص��رة الهواي��ات يف التخ�ص�ص��ات
الت��ي تنتم��ي لها ،فال الأ�س��رة وال اجلامع��ة وال الدولة
ق��ادرة على �إنتاج فرد مميز يعتني بتخ�ص�ص��ه العلمي
مبع��زل ع��ن هوايت��ه ،والفن��ان ب�ش�ير الديك �ص��احب
املكت��ب الهند�س��ي �أكرب مث��ال على التخ�ص���ص الناجح
والهواي��ة الفذة ،فهو مهند�س يف مكتبه يف النهار ورفيق
ع��وده و�أحلانه يف الليل ،و�آخر �أعماله �أغنية من كلمات
و�أحل��ان ع��ارف حجاوي بعن��وان "�س��واق على با�ص
اجل�سر �سواق".
م�ش��وار املهند�س الفنان ب�ش�ير الديك الفني انطلق على
مراحل كان قد بد�أها بعزف العود فيما ما زال يف مرحلة
الثانوي��ة العام��ة "التوجيه��ي" ،التح��ق بعده��ا بكلية
الهند�س��ة بجامعة النجاح لي�ص��بح ع�ض��وا م�شاركا يف
امل�س��رحيات اخلا�ص��ة بكلية الهند�س��ة ،ليتحول بعدها
م��ن م�س��اره امل�س��رحي �إىل املو�س��يقي بع��د �أن ق��دم مع
رفاق��ه جمموع��ة م�س��رحيات كان��ت �أهمه��ا م�س��رحية
"ال�ش��هداء يعودون هذا اال�سبوع" للكاتب اجلزائري
الطاهر وطار.
وحت��ول ب�ش�ير اىل ت�أدية العرو���ض الفنية املو�س��يقية
والطربي��ة يف العديد م��ن االماكن الت��ي تركزت مبدينة
نابل�س بحكم درا�س��ته يف جامعة النجاح .بعد ذلك ،ويف
ع��ام  2007حتديدا� ،أ�س���س م��ع �آخرين فرقة (ع�ش��اق
ال�شيخ �إمام) .وانطلقت الفرقة لإ�شهار هذا الفنان الذي

عان��ى تراثه الفن��ي الكبري غبنا فنيا و�إعالميا يف م�ص��ر
والعامل العربي ،وعلى هام�ش الفرقة� ،ص��ارت لب�ش�ير
جمموعت��ه اخلا�ص��ة م��ن الأغ��اين والت�س��جيالت الت��ي
�صدرت يف ثالث �أ�سطوانات.

مزيج �صعب وغري م�ستحيل

مل ير ب�ش�ير �أن دمج تخ�ص�ص��ه يف الهند�س��ة املعمارية
مع فنه ومو�س��يقاه �أمرا م�س��تحيال ،فم��ا اعتقد البع�ض
با�ستحالة تطبيقه ،متكن من تنفيذه بكل ي�سر و�سهولة،
فالأم��ران مت�ش��ابهان لدرجة االرتب��اط الوثيق بينهما،
كم��ا يقول ب�ش�ير ،وكالهم��ا على عالق��ة وثيق��ة بالفن،
فالعم��ارة حتت��اج �إىل الر�س��م واخلي��ال ،واملو�س��يقى
عبارة عن �سال�سة ومتازج لالحلان ،وكالهما ي�ستوجب
تناغم عنا�صره متاما كمقطع من �سيمفونية تندمج فيها
اال�ص��وات بتناغ��م منقطع النظري ول��كل جزئية دورها
بحيث ي�ض��يع التناغم وتفقد ال�سال�س��ة ويختل االتزان
بفقد �أي منها.
وبر�أي ب�ش�ير ،ف�إنه�" :إذا اختل الزمن يف املو�س��يقى او
اخت��ل التوازن يف البناء ،فالعواق��ب قد تكون كارثية"،
ما يجعل املزيج املعماري املو�سيقي �صعبا لدى ب�شري،
لكنه لي�س م�ستحيال ،فهو يوفق بني االمرين ب�سال�سة.
لكن وقته كمهند�س هو ال�سيف الكبري امل�سلط على فنه،
ففي ف�ص��ل ال�ص��يف املزدح��م بالعرو���ض الفنية ،تكرث

اي�ضا طلبات الهند�س��ة والبناء ،لكنه ال ي�ضيع وقته يف
ال�شتاء ،لالهتمام باعماله الفنية واالعداد لها.
ويلج���أ الديك �أحيانا لكتاب��ة �أعماله التي ي�ؤديها بنف�س��ه
رغ��م اعرتافه بكون��ه مل يحرتف ال�ش��عر �أو كتابته ،لكن
عدم �إيجاده للكاتب الذي يحلم ب�أن يخط له ما يهوى من
الأ�ش��عار والكتابات كتلك التي كانت تخط من قبل �أحمد
ف�ؤاد جنم كاتب كلمات ال�شيخ �إمام مل يتحقق بعد ،وهو
ما ي�أمل �أن ي�صل �إليه ب�شري املعماري واملو�سيقار.
ويردد الديك كثريا م�ص��طلح "حماية �أذن الفل�سطينيني
املو�س��يقية" ،ويق��ول" :تق��ع ه��ذه املهم��ة عل��ى عات��ق
فنانينا الي�ص��ال الفن ال�ص��حيح للنا�س ،مب��ا �أننا منتلك
العدي��د من املوهوب�ين ذوي القدرات الفني��ة والطربية
واملو�سيقية الرائعة" .وي�ضيف" :لكن النق�ص احلا�صل
واملوج��ود ان ه���ؤالء املو�س��يقيني بحاج��ة اىل الرعاي��ة
والدعم ال�ص��حيحني التقان الفن ال�س��ليم حتى يناف�سوا
فيما بعد الفنانني الكبار بابداعاتهم ومواهبهم".

الف�صحى �أم العامية

"الكلم��ة العامي��ة �أ�س��ل�س لله�ض��م الفك��ري ،و�أثق��ل
للثب��ات يف موازي��ن الذاك��رة" ،هك��ذا يف�ض��ل الدي��ك
اللغ��ة العامي��ة للغناء ،فهو يريد لل�ش��ارع الفل�س��طيني
ب��كل مراحله العمرية �أن يحف��ظ ما يقدمونه من �أعمال،
وه��ذا ما دفعه وفرقت��ه العائلية املكونة منه ومن �أخيه

املهند�س والفنان ب�شري الديك.

وبع�ض �أبنائهما و�صديق �أو اثنني قد ين�ضمان اليهم يف
منا�س��بات وعرو�ض متفرقة هن��ا �أو هناك ،ليتخذوا من
العامية ركيزة �أغانيهم الأ�سا�سية بعيدا عن الف�صحى.
وم��ن �أح��ب االمثلة ل��دى ب�ش�ير عل��ى �أهمي��ة العامية،
اغنيت��ه الت��ي تق��ول" :قع��دويل � 16س��نة ت�ش��كيل جلنة
ملجن��ة ،تهتم يف �أمر الوطن ،وتزي��ل كل الولدنة ،وتقيم
عن �ش��عبي املحن ،وت�ش��يل ع��ن قلبي العفن ،وت�ص��الح
ح�س�ين وح�س��ن ،ت�س��قينا من مية عدن ،تروي �أرا�ضينا
ع�ش��ق ،وجتع��ل من ال�س��ودا لنب ،ي��ا بالدنا بكف��ي هبل،
ي��ا �س��يادنا بيكفي دج��ل ،جلناتكم قتلت �أم��ل ،جبلت من

احلن��ة هُبل ،وعودكم �ص��ارت ه��زل ،خلقت م��ن الكلمة
جدل ،بوعدكم انه يف �أمل ،من بعد � 16سنة تيجينا جلنة
ملجنة تهتم يف امر الوطن ،وتطلع جح�ش ع امليذنة".
وعن �آخر �أعماله يف اغنية "�سواق" ،التي �ألفها وحلنها
الإعالم��ي عارف حج��اوي ،قال انه يج��ري العمل على
اعدادها حاليا من لإ�ص��دارها يف غ�ض��ون الأيام القليلة
القادم��ة ،وهي �أغنية تتحدث عن معاناة الفل�س��طينيني
�أثناء �سفرهم وعبورهم احلدود الفل�سطينية االردنية.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

"�أفرو -دبكة" ..رق�ص مهجن من فل�سطني والكامريون
ماري عابودي*
حركات راق�ص��ة ،ه��ي مزيج بني الرق���ص الفلكلوري
الفل�س��طيني ،والرق���ص الفلكل��وري االفريق��ي،
وبالتحدي��د الكام�يروين ،تتناغ��م عل��ى ايقاع��ات
ومو�س��يقى فل�س��طينية– افريقي��ة ،تعرب ع��ن اوجه
كث�يرة م��ن الت�ش��ابه .فمث�لا ،يف الرق���ص االفريق��ي،
احلركات م�ستوحاة من �شيء ما كالزراعة واحل�صاد،
او املط��ر ،وهك��ذا االم��ر يف الدبك��ة الفل�س��طينية.
كم��ا تب�ين ان النوع�ين م��ن الرق�ص يحتاج��ان لطاقة
وحيوي��ة عالية ،وان ا�س��ا�س االهتم��ام بهذا الرق�ص،
هو ان االفارقة عانوا كثريا من اال�ض��طهاد ،كما يعاين
الفل�س��طينيون ،وبالن�س��بة للطرف�ين ،فه��و ن��وع من
انواع املقاومة ،والتفريغ عن النف�س.
اما الت�شابه بالتكنيك ،فيلخ�ص ب�أن هذين النوعني من
الرق�ص يعتمدان ب�ش��كل ا�سا�س��ي على االيقاع وعلى
القدم�ين ،مع وج��ود بع�ض االختالفات الب�س��يطة يف
التكني��ك ،ك�أي ق��دم تبد�أ به��ا الرق���ص ،او من يتحكم
يف تغيري حركات الرق�ص��ة؛ ففي الدبكة الفل�سطينية،
"اللويح" هو من يقرر ذلك ،اما يف الرق�ص االفريقي،
فعازف االيقاع هو من املتحكم بتغيري احلركات.
وكتطبيق لهذا اخلليط "الأفرو -دبكة" يف فل�س��طني،
يعت�بر مرك��ز الف��ن ال�ش��عبي ه��و الرائد ل��ه ،وحاليا

الوحي��د ال��ذي يق��وم ب��دورات تدريبي��ة له��ذا النوع
اجلدي��د م��ن الرق�ص ،فقد ج��اءت فكرة ه��ذا الرق�ص
من خالل الراق�ص وامل�ص��مم يف فرقة الفنون ال�شعبية
�ش��رف دار زايد ،الذي تعرف عل��ى الرق�ص االفريقي
قبل  5اعوام يف دورة تدريبية يف فرن�س��ا ،ور�سخ هذه
املعرف��ة بالبح��ث عن الرق���ص االفريقي ،وتر�س��خت
ل��ه فك��رة "الأفرو-دبك��ة" يف الع��ام  ،2014بلقائ��ه
ب�ص��ديقه الكامريوين "�سريج" ،ومت التدرب والبحث
مل��دة � 4ش��هور والتعم��ق بالرق�ص االفريق��ي والعمل
على تطبيق هذا اخللط.
وي�ؤك��د دار زاي��د اهمية البحث بالفلكل��ور للتمكن من
الرق�ص ،ويقول�" :ش��عرت م�ؤخرا انه يجب ان ابحث
اك�ثر يف الفلكلور العاملي ،لكي امتكن من فهم الفلكلور
الفل�سطيني ب�شكل اكرب ،ومن هنا �شعرت ب�أهمية دمج
هذين النوعني معا".
ويع�بر �ش��رف ع��ن دع��م فرق��ة الفن��ون ل��ه ولكاف��ة
راق�ص��يها وم�صمميها ،وعلى حثهم على �شق طريقهم
او البحث يف االنواع املختلفة من الرق�ص العاملي.
وي�ؤك��د حديث��ه مدي��ر الفرقة خال��د قطام���ش بالقول:
"املو�سيقى والرق�ص هما لغة عاملية عابرة للحدود،
�ص��حيح �أن كل بلد لها فلكلورها اخلا�ص بها ،لكن هذا

الفلكلور ا�صبح عامليا ومنت�شرا ،ومن هنا تقوم الفرقة
بت�ش��جيع كل ابنائه��ا على تطوي��ر ادواتهم ،من خالل
التع��رف عل��ى ان��واع متعددة م��ن الفن��ون املختلفة،
كامل�سرح ،وال�صور ،واملو�سيقى والرق�ص العاملي".
وي�ؤك��د قطام���ش عل��ى ت�ش��جيع الفنون ل��ـ" الأفرو-
دبك��ة" ،الن الفرق��ة لديه��ا قناع��ة كامل��ة ب��ان توف��ر
م�س��احة امن��ة لل�ش��باب للتعبري ع��ن ال��ذات الذي ال
ح��دود ل��ه ،وان هنال��ك طرق��ا خمتلفة له��ذا التعبري،
واالفرو -دبكة هي اداة وطريقة من الطرق املعتمدة
للتعبري عن الذات.
ويعرب الراق���ص يف فرقة الفنون ال�ش��عبية واملتدرب
يف "االف��رو -دبكة" خالد ابو ال�ص��ابر ،عن �س��عادته
بالتع��رف عل��ى ه��ذا الن��وع اجلدي��د م��ن الرق���ص
ويق��ول�" :ش��عوري وان��ا امار���س "االف��رو -دبكة"
يختلف قليال عن �ش��عوري عند ممار�س��ة الدبكة ،ففي
الدبكة الفل�س��طينية يعتمد ال�شعور على الرق�صة اما
بالف��رح اواحل��زن ،ام��ا بالرق���ص االفريق��ي هو فقط
�شعور بال�سعادة ،و�ش��عور باال�ستمتاع عند ممار�سة
احلركات".
وي�ؤك��د �ش��رف دار زاي��د ،زي��ادة االقب��ال عل��ى ه��ذا
الن��وع من الرق���ص يوما بع��د االخر ويق��ول" :بد�أنا

تدريب��ات الأف��رو -دبك��ة قب��ل ح��وايل �ش��هرين ب��ـ 7
راق�ص�ين فقط ،واغلبهم من فرقة الفنون وفرق دبكة
اخرى ،ولكن يوما بعد اخر ،كان العدد يتزايد فو�صل
حالي��ا اىل  20متدرب��ا ،وكذل��ك التفاعل على ال�ص��ور
والفيديوه��ات املتعلق��ة به��ذا الرق�ص يتزاي��د يوميا،
وال�س��بب الرئي�سي باعتقادي ،هوان "االفرو -دبكة"
رق���ص حيوي يحت��اج طاقة عالية ،متام��ا كما الدبكة
الفل�سطينية التي يف�ضلها النا�س دائما".
ويع�بر دار زاي��د ع��ن خط��ط م�س��تقبلية ،بالتع��اون

م��ع اجلالي��ة االفريقي��ة بالقد���س ،بعمل لوح��ة فنية
م��ن الرق���ص ،تعرب عن هج��رة االفارقة اىل فل�س��طني
لغر���ض احلج ثم اال�س��تقرار والتوطن به��ا ،حتديدا
بالقد�س ،و�س��وف يق��وم بالتع��اون مع فرق��ة نهاوند
املقد�س��ية بعم��ل فن��ي يعرب عن ه��ذا التاري��خ ،وهذا
العمل الفن��ي هو عبارة عن رق�ص افريقي ثم دبكة ثم
"افرو -دبكة".
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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