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�أعيدوا لنا ابناءنا
فثمة �أم واقفة تنتظر طلة �سبعها و�سندها ،اال انه مل يطل.
وثمة ام زرعت يف حاكورتها نرج�سا بريا نذرته لعر�س ابنها ،اال ان ر�صا�صة جندي غريت لها خطتها؛ ف�أ�صبح نرج�س الزفة �إكليال ل�شهيد ذهب مع وقف التنفيذ.
وهناك يف حواري القد�س �أب فل�سطيني عنيد يقول للعامل ،ومن ي�ؤكد يل ،ان ابني قد مات وعيني مل تره ميتا.
هاتوا جثمانه؛ القول انا هلل وانا اليه راجعون.
غدا �سيقف �أهايل ال�شهداء للمطالبة با�ستعادة جثامينهم ،و�سنقف جميعا معهم يف قلب مدينتنا لنقول معا لالبله نتنياهو ولكل من ال يعرف معنى موت
فلذة الكبد� :أعيدوا لنا ابناءنا؛ لندفنهم ونبكيهم
وجنمع بعدها ما بقي من العمر وال�صرب لنقول :ال اله اال اهلل وال�شهيد حبيب اهلل ..وعا�شت عا�شت فل�سطني.
رئي�سة التحرير
� 16صفحة
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"ال�ضمان االجتماعي" ..بال �ضامن
محمد مرار
�سيطرت �أج��واء �إيجابية على �أزمة قانون ال�ضم��ان االجتماعي خالل الأيام املا�ضية،
بع��د �أن وافق��ت احلكوم��ة الفل�سطيني��ة على �إعادة ط��رح القانون للح��وار املجتمعي
م��ن جديد ،عق��ب حالة م��ن القلق والتخ��وف خيمت عل��ى ع�ش��رات �آالف العاملني يف
امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات ،منذ �أن �أ�ص��در الرئي�س حممود عبا�س ق��را ًرا بهذا القانون يف
الثال��ث والع�شرين من �آذار املا�ضي ،وبد�أت امل�ؤ�س�س��ات احلقوقية واحلملة الوطنية
لل�ضم��ان االجتماعي حراكاً جمتمعياً حثيثاً ،ح��ذر من خطورة القرار ،وترتجم ب�شكل
�أكرب ،يف امل�سرية التي نظمت �أمام جمل�س الوزراء يف رام اهلل يف التا�سع ع�شر من ني�سان
املا�ضي ،و�شارك فيها �آالف العاملني.
ورغ��م �أن احلمل��ة الوطنية رحب��ت مبوافق��ة احلكومة على �إع��ادة القان��ون للنقا�ش
املجتمع��ي� ،إال �أنه��ا �أك��دت ا�ستم��رار فعالياتها والتعاط��ي مع كاف��ة املالحظات التي
�سجلتها علي��ه ،وعلى ر�أ�سها غياب ال�ضامن لأموال امل�ساهمني والتوزيع غري املتكافئ
لن�س��ب امل�ساهمة من العامل وامل�ؤ�س�سة يف اال�شرتاكات� ،إ�ضافة �إىل كون القانون ي�ضع
�شروطاً على ا�ستحقاق راتب الوفاة الطبيعية.

�ضرورة جتميد القانون

وكان��ت �شخ�صيات ب��ارزة يف احلكومة �صرح��ت يف �أكرث من منا�سب��ة �أن عملية �إعداد
قان��ون ال�ضم��ان االجتماعي متت ا�ستن��اد ًا ملبادئ احلوكمة واحلك��م الر�شيد ،وهو ما
عار�ض��ه ع�ضو احلملة الوطنية لل�ضمان االجتماع��ي �إياد رياحي ،وقال �إنه كان هناك
تفرد يف �صياغة القانون وامل�صادقة عليه ،و�أنه مل يكن هناك حوا ٌر جدي ،م�شريا �إىل �أن
الأزمة بد�أت تتفاقم و�سببت حالة من االرباك يف م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص والقطاعني
امل�ص��ريف والأهلي حول �صناديق االدخار و�أتعاب نهاي��ة اخلدمة ،حمذر ًا من �أن قيام
تلك امل�ؤ�س�سات ب�صرف الأتعاب ملوظفيها ،يعني تعر�ضها للإغالق.
حديث مع احلال" :اخلوف ه��و �أن تطبق احلكومة ما �أعلنت عنه
و�أ�ض��اف رياحي يف
ٍ
قب��ل عدة �أ�سابيع ومفاده �أن هذه املرحلة هي لإع��داد اللوائح والقرارات ،و�أنه �سيتم
فت��ح حوار م��ع اجلهات املعني��ة ويتم جمع املالحظ��ات حول القرار بقان��ون فقط مع
ا�ستمرار �سريانه ،و�أال ي�ؤدي ذلك احلوار الغر�ض املطلوب منه".
ودع��ا رياحي �إىل وقف العمل بالقانون ب�شكل فوري ك��ي يتم التخفيف من حالة التوتر
احلا�صل��ة ،والعم��ل عل��ى �إدخ��ال كافة التعدي�لات املطلوب��ة على القان��ون من خالل
احلوار بني خمتلف الأطراف.
النائب يف املجل�س الت�شريعي ب�سام ال�صاحلي قال �إن احلوار ي�شمل الكتل الربملانية واللجنة
الوزارية الت��ي �شكلتها احلكومة �إ�ضافة �إىل احلملة الوطنية لل�ضمان االجتماعي ،م�شري ًا �إىل
�أن درا�سة املالحظات واحلوار �ست�ستمر لغاية � 6أ�سابيع.
◄التتمة 13

العاملون يف جامعة بريزيت:

قـانــون
ال�ضمان
كــارثـي
ميساء األحمد

يف خ�ضم اجل��دل القائم حول ما قدمه قانون ال�ضمان االجتماعي
من حماي��ة اجتماعية ومالية وقانوني��ة للم�ستفيدين منه ،وبعد
موجة م��ن االحتجاجات �إث��ر م�صادقة الرئي�س علي��ه ون�شره يف
اجلري��دة الر�سمية ،ب��د�أت الأ�صوات تعلو معلنة ع��دم امتثالها
ل�صيغته احلالية التي مل توفر بيئة �ضامنة مل�ستقبل من �سيطبق
عليه��م ،و�أث��ارت ن�صو�ص��ه ت�س��ا�ؤالت و�شك��وكا ح��ول غايته��ا
والق�صد منها ومن هو امل�ستفيد واخلا�سر يف نهاية املطاف.
جامع��ة بريزيت� ،إحدى امل�ؤ�س�سات الت��ي ي�ستهدفها القانون،
�شكل��ت عل��ى وج��ه ال�سرع��ة جلن��ة خمت�ص��ة م��ن قانوني�ين
وحقوقي�ين لدرا�س��ة فح��وى قان��ون ال�ضم��ان ،حمم��د خ�ضر
املحا�ضر يف كلي��ة احلقوق و�أحد القائمني على هذه الدرا�سة،
ق��ال�" :إنه حالة قانونية مربكة ،م�ؤ�س�سات و�أنظمة ون�صو�ص
غري وا�ضحة ،هذا ما قدمه ال�ضمان االجتماعي".

رف�ض لن�صو�صه ال لفل�سفته

الدرا�س��ة �شكلت مرجعية قانونية وعلمية ا�ستندت �إليها
�إدارة اجلامع��ة ونقاب��ة العامل�ين لتحدي��د موقعهم من
ال�ضم��ان ومن ث��م الإعالن ع��ن موقفهم الراف���ض للعمل
به ،ولكن هذا مل يعنِ بال�ضرورة رف�ضهم لفكرة ال�ضمان
كفل�سف��ة قانوني��ة حتق��ق م�صلح��ة العام��ل عل��ى وجه
العم��وم .رئي�س نقابة العامل�ين يف اجلامعة �سامل ذوابة
يق��ول" :الفك��رة كفك��رة نبيلة ،ب���أن يكون هن��اك �ضمان
ودخ��ل يحفظ كرامة العامل بعد تقاعده" .وي�ؤكد املدير
امل��ايل يف اجلامعة حرب��ي �ضراغم��ة �أن "ال�ضمان ب�شكل
ع��ام ي�ساعد عل��ى تراكم الأم��وال التي حتق��ق التنمية،
وي�ساعد الأجيال القادمة على عدم حتمل عبء الأجيال
ال�سابقة".

متاهات ال�ضمان

ولك��ن ما �أث��ار حفيظة العاملني وغريهم ممن خرج��وا �إىل ال�شارع
احتجاج��ا على تطبيق القانون هي الن�صو�ص التي قدمها الأخري،
يق��ول خ�ض��ر" :هن��اك م�سائل غري وا�ضح��ة وفيها م��ن الغمو�ض
الكث�ير ،القان��ون مل ي�أخ��ذ بع�ين االعتب��ار التن��وع يف الظ��روف
املتعلق��ة بطبيعة العم��ل والأجور للفئات الت��ي ي�ستهدفها ،وك�أنه
ج��اء من فراغ وال يتعام��ل مع الأمور القائم��ة بطريقة انتقالية"،
وي�ضيف خ�ضر �أن بنية القانون جاءت وك�أنها ت�صلح لبلد ال يوجد
في��ه تنظيم وعالق��ات وا�ضحة ل�س��وق العمل ،عل��ى الرغم من �أن
كث�يرا من العاملني يف امل�ؤ�س�سات حاليا ميلكون حقوقا من�صو�صا
عليه��ا �أعل��ى من تلك التي طرحه��ا القانون ،ومنه��ا ،ي�ؤكد خ�ضر،
�أن الأ�سات��ذة والعامل�ين يف اجلامعة �شع��روا �أن القانون �سي�ؤدي
لرتاجع �أو�ضاعهم م�ستقبال.
◄التتمة 13
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كتابة املقال يف فل�سطني كما يراها عدد من �أ�صدقاء "�صاحبة اجلاللة"

�أ�سامة العي�سة

جميل �ضبابات

نادين مسلم*
ي�ص ُدق كتابات املق��االت جمهورهم
اىل �أي درج��ة ْ
الق��ول ،واىل �أي درجة يلتزم ه���ؤالء باملو�ضوعية
واحلي��اد يف ظ��ل و�سائ��ل اع�لام تهيم��ن عليها اما
�أحزاب �أو �ش��ركات �أو عائالت لها م�صالح تختلف
عن م�صال��ح اجلمهور ،اين و�صلت كتابة املقاالت
يف التجرب��ة االعالمي��ة الفل�سطيني��ة ،وهل ا�ضاف
االعالم االجتماعي على ه��ذا اللون من الكتابة ام
اغرقه��ا يف الفو�ض��ى اكرث؟ ه��ذه اال�سئلة وا�سئلة
اخ��رى تطرحها "احل��ال" يف هذا الع��دد على عدد
من الكت��اب وال�صحفيني للو�صول اىل منطقة �آمنة
م��ن النقا�ش ،قد تفتح الباب لتطوي��ر امل�س�ؤوليات
وامله��ارات وامل�س��ارات املطل��وب م��ن كت��اب
االعمدة ،وت�شكل تقييم��ا لهذا القطاع املتخ�ص�ص
من �صناع��ة الر�أي العام الذي يري��ده الكل �سليما
وقويا وفاعال.

�سالمة :كتابة ال�صحف
�أ�صدق من الفي�سبوك

يرى الكاتب ال�صحفي عبد الغني �سالمة الذي يكتب
يف جري��دة الأيام� ،أن معظم كتاب الر�أي م�سي�سون،
وينتم��ون لأح��زاب �سيا�سي��ة معين��ة �أو على الأقل
م�ؤي��دون لتي��ار فك��ري �أو �سيا�سي ،بالت��ايل يرى �أن
ه��ذا ينعك���س على مقاالته��م ،م�ش�يرا اىل ان ذلك ال
مين��ع وج��ود املو�ضوعي��ة فهن��اك ف��رق كب�ير بني
املو�ضوعية واحليادية ،كما او�ضح عبد الغني.
وق��ال �إن��ه م��ن ال�صع��ب احليادي��ة عن��د الكات��ب،
ب�صفت��ه ان�سان��ا مثقف��ا لدي��ه وجه��ة نظ��ر ور�سالة
و�أف��كار يتبناها ،فيكون من الواج��ب عليه �أن ينقل
ه��ذه الر�سال��ة للنا���س ،وبالت��ايل لن يك��ون حمايدا
لكن��ه يجب �أن يكون مو�ضوعيا يف نقل هذه الر�سالة
ويتحرى الدقة والأمانة العلمية يف النقل مع الأخذ
باالعتب��ار الكتاب��ة به��دوء دون جتري��ح بالط��رف
املعار�ض.
و�أ�ش��ار �سالم��ة اىل �أن الكت��اب يف ال�صح��ف املحلي��ة
ب�شكل ع��ام ملتزم��ون باملهني��ة واملو�ضوعية يف نقل
الر�سال��ة ،عل��ى عك���س الكت��اب يف مواق��ع التوا�صل
االجتماع��ي الذين اعتربهم �أق��ل ن�ضوجا من الكتاب
يف ال�صح��ف املحلي��ة ،وغ�ير دقيق�ين �أو حمر�ض�ين
بطريقة م�ضللة وحزبي��ة �أحيانا ب�سبب ا�ستخدامهم
ال�شع��ارات يف نقل ر�سالته��م ،ور�أى �أن ذلك يعود اىل
الرقابة املهنية على ال�صحف واملواد التي تن�شر بها.
�أما عن �سالمة اللغة يف املقاالت يف ال�صحف املحلية،
فعرب عن وجود اهمال يف عالمات الرتقيم والبع�ض

غ�ير متمك��ن م��ن الناحي��ة النحوي��ة؛ و�أو�ضح �أن
الأقدم عمرا والأكرث جتربة متتاز مقاالتهم بخلوها
من الأخطاء النحوية.
وقالت الكاتبة و�أ�ستاذة االعالم يف جامعة بريزيت
الدكت��ورة وداد الربغوث��ي� ،إن��ه ي�صع��ب تقيي��م
م�صداقي��ة ال�صح��ف ل�سبب يع��ود اىل تكرار وجود
نف���س �أ�سم��اء كت��اب املق��االت بال�صحيف��ة نف�سها،
وه��ذا ان دل عل��ى �ش��يء فه��و ي��دل عل��ى �أن هناك
اتفاقا �ضمنيا �أو على ورق بني الكاتب وال�صحيفة،
فالكات��ب ب��ر�أي الربغوث��ي بال�ض��رورة �أن يك��ون
منتمي��ا جلماع��ة ال�صحيفة �أو على االق��ل متفقا مع
ال�صحيفة يف �أال ي�صطدم معها .و�أ�ضافت" :قد نرى
كتابا م��ن خارج انتم��اء ال�صحيف��ة ال�سيا�سي ،لكن
كتاباتهم يكون فيها الكث�ير من املهادنة �أو التوافق
مبا ال مينع الن�شر".
وروت الربغوث��ي ق�ص�صا م��ن جتربتها ال�شخ�صية
بوقف ن�ش��ر مقاالت كثرية لها ب�سب��ب اختالفها مع
وجه��ة النظر املوج��ودة يف ال�صح��ف التي اختلفت
معها.
و�أ�ضاف��ت �أن اجلمه��ور مل يع��د جمه��ورا قارئ��اً
لل�صحف ،واذا كان هناك قراء لل�صحف يف ال�سنوات
ال�سابقة قب��ل انت�شار و�سائل التوا�صل االجتماعي،
فه��م يقر�أون ما خ��ف وزنه من بع���ض الأخبار� ،أ ّما
املقاالت فهي الأقل قراءة يف ال�صحف.
و�أ�ش��ارت اىل �أن الكت��اب ال ي�ستطيع��ون النق��د يف
ق�ضاي��ا معينة لأنه��م بالأ�سا�س ال يكتب��ون عن هذه
الق�ضايا التزاما ب�سيا�سات ال�صحيفة.

�ضبابات :ال�صحف
�أن�ضج من املواقع

كما �أ�شار ال�صحف��ي والكاتب يف وكالة "وفا" جميل
�ضباب��ات اىل وجود ثالثة �أجي��ال من كتاب املقاالت
يف ال�صح��ف الفل�سطيني��ة عل��ى الأق��ل ،منه��م جيل
الث��ورة ال��ذي يكت��ب يف ال�صح��ف الورقي��ة وجيل
يكتب يف و�سائل االع�لام االلكرتونية وجيل ين�شط
بالر�أي على و�سائ��ل التوا�صل االجتماعي .واعترب
�ضبابات ان الفوارق بني هذه االجيال تت�ضح يف ان
اجلي��ل االول يكتب يف ال�صح��ف الفل�سطينية بنف�س
ثوري رغم اختالف الظ��روف واحلقبة ال�سيا�سية،
ملعا�صرته��م االنتفا�ض��ات الفل�سطيني��ة وكتابته��م
يف جمل��ة فل�سط�ين الث��ورة �أو جملة اله��دف ،بينما
تكتب االجيال اجلديدة بنف�س اجتماعي وان�ساين يف
ال�صحافة االلكرتونية اجلديدة.

عبد الغني �سالمة

وداد الربغوثي

وع�بر �ضباب��ات ع��ن انع��دام م�س�ألة التن��وع لدى
ال�صحفي�ين اجل��دد ،فبالرغ��م م��ن �أنه��م كت��اب
حملي��ون ،اال �أن جميعه��م يتناول��ون املوا�ضي��ع
م��ن نف�س الزاوي��ة� ،سواء يف مو�ض��وع �سيا�سي �أو
اقت�صادي �أو اجتماعي.
ً
و�أ�ض��اف �ضباب��ات �أن هن��اك �إغراق��ا يف الكتاب��ات
ال�سيا�سي��ة حملي��ا ،وبالرغ��م من اخت�لاف �أ�سماء
الكت��اب� ،إال �أن م�ضام�ين كتاباته��م مت�شابهة ،لكن
اجلمه��ور واحد ولي�س بحاجة لقراءة املقال نف�سه
يف �أك�ثر م��ن �صحيفة بغ���ض النظر ع��ن الفروقات
الثقافية واملعرفية ب�ين الكتاب التي من املفرت�ض
�أن تنعك�س على كتاباتهم.
وم��ن امل�آخذ على كت��اب املقاالت ح�س��ب �ضبابات
�أنه��م بحاج��ة اىل التو�سع يف تن��اول املوا�ضيع �أي
بحاجة اىل اجتاهات معرفية وكتابية �أخرى.
و�أ�ش��ار اىل �أن اله��دف الأ�سا�س��ي م��ن الكتاب��ة هو
ت�شكي��ل ر�أي عام ايجابي ،فيجب عل��ى الكاتب �أن
ي�أخ��ذ القارئ اىل الزاوية الت��ي يعجز �أن ي�صل لها
وينظ��ر اليها من خالل كتاباته ،وهذا يفتقده �أغلب
الكت��اب ب��ر�أي �ضباب��ات ب�سب��ب قل��ة وحمدودية
املقاالت التي �شكلت ً
نقا�شا وردود فعل بعدها ،لكن
ه��ذا ال ينفي وجود كتّاب مقاالت يومية لهم �أثرهم
باملجتمع على حد تعبريه.
وع�بر �ضباب��ات ع��ن الت�أث�ير الكب�ير لو�سائ��ل
التوا�ص��ل االجتماع��ي واالع�لام االلك�تروين على
كتاب��ة املق��االت يف ال�صح��ف اليومي��ة ،ف�أ�صب��ح
ب�إم��كان �أي �شخ���ص كتاب��ة قطع��ة ت�سم��ى مق��اال،
وب�سهول��ة يت��م ن�شره��ا يف املواق��ع االخبارية لكن
يختل��ف ذلك بني الو�سيلتني ح�س��ب �سبب الكتابة.
واعت�بر �ضباب��ات الكتاب��ة "عق��دا مقد�س��ا" ب�ين
الكاتب واجلمهور ،وه��ذا يتطلب من الكاتب �إملاما
ثقافيا ولغويا ومو�ضعي��ة كبرية وقدرا كبريا من
امل�س�ؤولية عن الر�أي العام.
و�أك��د �ضباب��ات ق��درة االع�لام االلك�تروين يف
الو�ص��ول اىل اجلمه��ور والت�أثري في��ه �أكرب و�أقوى
م��ن ال�صح��ف الورقية ،نظ��را لأن ق��راء ال�صحف
�أغلبه��م من النخبة القليل��ة يف املجتمع ،ا�ضافة اىل
�أن قدرة االعالم االلكرتوين على النقد تكون ب�شكل
�أكرب لعدم خ�ضوعها لقوانني و�سيا�سات حتريرية
ورقابية كما يحدث يف ال�صحف املحلية.

يع��د جم��رد ر�أي ،و�إمنا مق��ال �أ�سا�س��ه املعلومة،
فم�ض��ى ع�صر املق��ال ال�صحايف ،ال��ذي بنى جمده
كتّ��اب و�صحافي��ون كبار ،كان��ت تن�ش��ر مقاالتهم
عل��ى ال�صفحات الأوىل لل�صح��ف ،مثل طه ح�سني،
وعبا���س حمم��ود العق��اد ،وحممد ح�سن�ين هيكل،
وتوفيق احلكيم ،وم�صطفى وعلي �أمني ،وغريهم،
وكان لثقلهم الأدبي وال�سيا�سي ودورهم يف احلياة
العام��ة� ،أهمية يف ت�أث�ير �آرائهم التي يطرحونها يف
مقاالتهم ،على الر�أي العام.
و�أ�ض��اف العي�س��ة �أنن��ا "نعي���ش الآن مرحل��ة
�صحافية خمتلفة متا ًما ،ميك��ن فيها لكاتب املقال،
ان ي�سج��ل �سب ًق��ا �صحاف ًي��ا ،م��ن خ�لال قدرت��ه
عل��ى الو�ص��ول �إىل املعلوم��ات ،نح��ن يف زم��ن ال
يكت��ب كات��ب املق��ال ال�صح��ايف مقاله اليوم��ي� ،أو
الأ�سبوع��ي ،وهو يجل�س خلف املكت��ب ،و�إمنا من
خ�لال العمل املي��داين ،ور�سائل الق��راء ،وم�صادر
املعلومات".
وو�ض��ح العي�س��ة �أن��ه م��ن ال�صعب "ر�ص��د كل ما
يكتب يف ال�صحف املحلية ،ولكن من خالل ما ميكن
متابعته من الزوايا اليومية ،والأ�سبوعية ،لكتاب
املق��االت ،هن��اك بع���ض امل�آخ��ذ عل��ى املق��االت يف
ال�صحف املحلية ،التي تتمثل بالوالء احلزبي ،لذا
فان الكاتب يكتب ،وذهنه وعيناه نحو احلزب� ،أو
الف�صي��ل ،الذي ميكن اخت�ص��اره يف القائد� .إ�ضافة
اىل التك��رار الإن�شائي ،يف مقارب��ة الأحداث ،ميكن
مث ً
�لا �أن تقر�أ مقا ًال لكات��ب زاوية يومية ،عن حدث
مع�ين ،وت�شع��ر �أنك ق��ر�أت املقال �ساب ًق��ا .والردح
الإعالمي ،الذي تتجلى فيه املناكفات عندما تندلع
ب�ين فت��ح وحما�س ،ع��دم اهتم��ام كت��اب املقاالت
بالهم��وم اليومي��ة للنا�س ،وح�ص��ر اهتمامهم على
الأغل��ب باملوا�ضيع ال�سيا�سية .كم��ا �أ�شار العي�سة
اىل ع��دم وج��ود ق�س��م متخ�ص���ص يف ت�صحي��ح
املعلوم��ات يف ال�صح��ف؛ ل��ذا ف�إن��ه م��ن املمكن �أن
جن��د �أخط��اء يف املقاالت حول تواري��خ �أو �أحداث
معينة".
وانتق��د العي�س��ة تكرار الكت��اب لأنف�سه��م ب�شكل
فا�ض��ح ،با�ستخدام نف���س الكلم��ات والعبارات،
وع��دم قدرته��م عل��ى �إث��ارة ق�ضاي��ا ر�أي ع��ام،
فبع���ض املقاالت تعاين من طول مفرط وافتقادها
للر�شاق��ة الأ�سلوبي��ة ،بالت��ايل ،ي��رى العي�سة �أن
ل��و �أي كات��ب م��ن كت��اب املق��االت �أو الزوايا يف
ال�صحف املحلية ،يتوقف عن الكتابة لأي �سبب،
فلن يفتقده القراء.

العي�سة :تبدالت
كثرية على الورق

وانطل��ق ال�صحف��ي �أ�سام��ة العي�س��ة م��ن فر�ضية
�أن املق��ال ال�صح��ايف يف ال�صحاف��ة احلديث��ة ،مل
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رف�ض "عدم املمانعة"..

�إغالق �آخر الأبواب يف وجه حاملي البطاقة الزرقاء
زويا إبراهيم
يف منت�ص��ف �شه��ر ت�شري��ن الأول املا�ض��ي،
دعي��ت اىل �أحد امل�ؤمترات االعالمية يف م�صر،
ولأنن��ي م��ن مواليد غ��زة ومقيم��ة يف رام اهلل
و�أحمل "بطاقة زرق��اء" بجانب جواز �سفري
ب��دال من البطاقة اخل�ض��راء التي يحملها �أهل
ال�ضف��ة ،ف�إن��ه يتوجب عل��ي ا�ست�صدار "عدم
ممانع��ة" م��ن املمثلي��ة االردني��ة يف رام اهلل
للذه��اب اىل االردن او امل��رور م��ن خاللها اىل
�أي دولة.
"الرف�ض جاي من هناك (الأردن) وبنعرف�ش
لي�ش" ،هكذا كان رد موظف املمثلية االردنية
عل��ى �س���ؤايل حول �سب��ب رف�ضه��م لأول مرة
�إعطائ��ي ع��دم ممانع��ة لل�سفر بع��د ا�سبوعني
من تقدميها ،وب�سب��ب عدم ح�صويل على عدم
ممانعة ،خ�سرت فر�صتي يف ح�ضور امل�ؤمتر.
من��ذ ت�شرين الث��اين املن�صرم ،حت��ى منت�صف
ني�س��ان م��ن العام اجل��اري ،و�أنا �أق��دم "عدم
ممانعة" ويتم رف�ضها دون معرفة ال�سبب.
ويفر���ض االحت�لال حي��اة مق�سم��ة عل��ى
الفل�سطيني�ين (�ضف��اوي ،وغ��زاوي،
ومقد�س��ي) ،فحامل��و الهوي��ة اخل�ض��راء
مق�سم��ون اىل ق�سمني :غ��زة وال�ضفة ،وحملة
الهوية اخل�ضراء ممن ي�سكنون يف غزة او من
ه��م مواليد غ��زة �أو من مل يغ�يروا عناوينهم
اقامتهم من غزة اىل ال�ضفة يف الهوية ويقيمون
يف ال�ضف��ة ،يحملون بطاق��ة زرقاء ،ويتوجب
عليهم احل�صول على "عدم ممانعة" للدخول
اىل �أرا�ض��ي اململك��ة الأردنية ،كم��ا �أن حلملة
البطاق��ة الزرق��اء �شباكا خا�ص��ا بهم يف ج�سر
امللك ح�سني ي�سمى "�شباك (.")10
يف منت�ص��ف الع��ام املا�ض��ي ،ب��د�أ الت�شدي��د
ب�ش��كل تدريجي للح�صول عل��ى عدم ممانعة،
و�أ�صب��ح دخ��ول حمل��ة البطاق��ة الزرقاء اىل
الأرا�ضي الأردنية �أو املرور من خاللها لدولة
�أخرى لي�س �أمرا هينا.
يق��ول القائ��م عل��ى جمموعة "حرك��ة" ،وهو
ح��راك م��ن �أج��ل ح��ل م�شكل��ة ع��دم املمانعة
حلمل��ة البطاق��ة الزرق��اء ،جم��دي اب��و زيد،
�إن "امل�شكل��ة تخ���ص حمل��ة الك��رت االزرق،
الذي��ن يطل��ب منه��م ا�ست�صدار ع��دم ممانعة
للدخ��ول �أو املرور من خ�لال �أرا�ضي اململكة
االردنية ،وبال�سابق كان احل�صول عليها �أمرا
�سه�لا ،دون �أي ت�شدي��دات ،وقد ت�صدر خالل
 4اي��ام فقط ،ويف منت�صف الع��ام املا�ضي بد�أ
املواطنون م��ن حملة الكرت االزرق ال�شكوى
م��ن �صعوب��ة احل�ص��ول عل��ى ع��دم ممانعة
لزي��ارة االردن او املرور م��ن خاللها اىل دول
اخرى ،ا�ضافة اىل رف�ض عدد كبري منها".
وعل��ى الرغ��م م��ن رف���ض من��ح ع��دد كب�ير
م��ن ع��دم املمانع��ة� ،إال �أن م�ص��ادر �أمني��ة يف
احلكوم��ة الأردنية كانت �أك��دت "عدم وجود
ق��رار ر�سمي وال �أمني مين��ع �أهايل قطاع غزة
م��ن دخ��ول ارا�ض��ي اململك��ة االردني��ة ،وان
اجراءات طلبات ع��دم املمانعة ما زالت على
طبيعتها ،كم��ا �أن اجلهات االردنية املخت�صة
م��ا زال��ت ت�ستقبل ه��ذه الطلبات وت��رد عليها

ب�شكل اعتيادي وطبيعي".
وق��د تابعت جمموع��ة "حرك��ة" الق�ضية منذ
�أواخ��ر الع��ام املا�ض��ي يف �شهر �أيل��ول ،يقول
اب��و زي��د" :توا�صلنا مع االردني�ين يف مكتب
املمثلي��ة االردنية ،ومت توجي��ه كتب للرئي�س
حممود عبا�س ورئي�س ال��وزراء رامي احلمد
اهلل من �أجل حل امل�شكلة ،وما زلنا ننتظر".
و�أث��رت ق�ضي��ة ت�شدي��د احل�ص��ول على عدم
ممانعة لالردن على حياة كثري من املواطنني
حامل��ي البطاق��ة الزرق��اء ،خا�ص��ة �أن كثريا
منه��م ط�لاب يدر�س��ون باخل��ارج ومنهم من
لدواع �صحي��ة �أو عمل �أو حتى زيارة
ي�ساف��ر
ٍ
�أقارب.
يقول ال�شاب "ب.ع" ( 22عاما) املقيم يف رام
اهلل وهم مواليد غزة ويحمل البطاقة الزرقاء:
"�أعاين من م�شكلة �صحية باجللد وكنت �أتلقى
الع�لاج باالردن ،ومنذ �أربعة �أ�شهر و�أنا �أقدم
على عدم ممانعة لدخول االردن ،ويف كل مرة
ال �أتلقى �أي رد ال بال�سلب وال بااليجاب".
وي�ضي��ف "حالت��ي ال�صحية تتطل��ب مراجعة
دائمة للطبيب ،ولذلك ا�ضطر الطبيب امل�شرف
عل��ى حالت��ي يف الآون��ة االخ�يرة �إىل متابع��ة
حالت��ي ال�صحية عل��ى "الوت���س �آب" ،كما ان
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الأدوي��ة التي تلزمن��ي للعالج كن��ت �أ�شرتيها
من االردن ،وهي غري موجودة يف ال�ضفة".
بع���ض املواطنني م��ن حملة البطاق��ة الزرقاء
مم��ن مل رف���ض منحهم ع��دم ممانع��ة ،تدخل
�ضباط تن�سيق من اال�ستخبارات الفل�سطينية
واالردني��ة العطائه��م ا�ستثن��اء للعب��ور؛
فال�ش��اب "�أ�.أ" ( 24عام��ا) وه��و طال��ب غزي
مقي��م يف ال�ضف��ة ويدر�س يف �أملاني��ا ،مل يتمكن
م��ن احل�ص��ول عل��ى ع��دم ممانع��ة دون ذكر
�أ�سب��اب ،فلج���أ �إىل التن�سي��ق م��ع املخاب��رات
االردني��ة من �أجل العب��ور اىل االردن ومن ثم
اىل �أملانيا.
ويقول" :لو مل �أح�صل على تن�سيق عبور ،ملا
ا�ستطع��ت ال�سفر اىل �أملانيا الكم��ال درا�ستي،
الو�ضع معقد ومل يكن احل�صول على تن�سيق
امل��رور �سهال �أب��دا ،و�أنا ال �أفك��ر بالعودة اىل
ال�ضفة �إال بعد حل امل�شكلة".
وحم��ل "احل��راك" ال�سلط��ة الوطني��ة
الفل�سطيني��ة م�س�ؤولي��ة ع��دم احل�صول على
عدم ممانعة ل�لاردن ،يو�ضح ابو زيد" :نحن
مواطن��ون فل�سطيني��ون وم��ن حقن��ا �أن حتل
ق�ضيتن��ا طامل��ا نح��ن دول��ة ومملك��ة االردن
تعرتف بنا".

و�أ�ض��اف" :ال �أحم��ل الأردن اي م�س�ؤولي��ة،
لأن يف االردن �سي��ادة و�إ�شكالي��ات �أمني��ة
و�أزم��ة الجئني ،ول�ل�أردن مربراته��ا الأمنية
ونح��ن ال نريد اخلو�ض يف اي نقا�ش �سيا�سي،
ولكننا كمواطن�ين فل�سطينيني عل��ى ال�سلطة
الفل�سطيني��ة ان تتحم��ل م�س�ؤوليته��ا جتاهنا
و�أن حتل الق�ضية مع االطراف املعنية".
م��ن جهت��ه ،ق��ال الناط��ق با�س��م احلكوم��ة
الفل�سطيني��ة يو�س��ف املحم��ود� ،إن "هن��اك
حم��اوالت من �أجل ح��ل الق�ضية ونحن ن�سري
ب�إج��راءات حلها جمل��ة وتف�صيال" ،دون ذكر
�أ�سب��اب ت�شديد احل�صول عل��ى عدم ممانعة،
و�أ�ض��اف "نحن بد�أنا بالإج��راءات منذ بداية
م�س��اع م��ن قب��ل احلكومة
امل�شكل��ة ،وهن��اك
ٍ
حلله��ا ،وهذه الق�ضية تك��ون �إجرائية وعادة
ما يتم حلها".
جري��دة "احل��ال" حاول��ت التوا�ص��ل م��ع
املمثلية االردني��ة يف رام اهلل� ،إال �أنها مل َ
تتلق
�أي رد منهم.
وي�أم��ل الغزيون ،من هم مقيمون يف ال�ضفة او
ي�سكنون غزة� ،أن حت��ل ال�سلطة الفل�سطينية
ق�ضي��ة حمل��ة البطاق��ة الزرق��اء للتمك��ن من
ال�سفر ،كونه ح ًّقا لكل مواطن.

عن ما ال �أعرفه
عمران القفيني
�س�أكت��ب ع��ن م��ا ال �أعرف��ه� .أظن��ك
ت�سم��ح يل باحلدي��ث ع��ن �إح��دى
امله��ارات الت��ي �أعت��ز به��ا اعت��زاز ًا
عادي��اً� :أق��ر�أ اجلمل��ة م��رة واحدة
ف�أفه��م ،ولع ِّل��ة َّ
يف �أن��ا� ،أفه��م بع�ض
اجلم��ل من الق��راءة الثاني��ة� ،أما ما
ال �أعرف معناه من القراءة الثالثة،
فا�سمح يل!
امتحن��ت �صحافتن��ا -وه��ي يف
حالة اختب��ار دائم -ب�أزم��ة قانون
ال�ضمان االجتماعي� .أرقام يف �أرقام
يف �أرقام :لقد ق��ر�أت بع�ض الأخبار
�سبع مرات ومل �أفهم �شيئاً ،غري �أن
احل��ق عل��ى احلكومة! ه��ا �أنا قبل
�أن �أك��ون متجني��اً� ،أه�� ُّم بالق��راءة
الثامنة.
يكتب ال�صحايف عن القانون اجلديد
ما يكت��ب وقد كلفه رئي���س التحرير
ب�أخ��ذ ر�أي وزير العمل قبل �أن ينقر
على الكيبورد حرفاً واحد ًا ،ويكتب
ال�صح��ايف لأن عليه �أن يلمل��م �شيئاً
ع��ن املو�ض��وع ،يكت��ب ال�صحايف ما
يفهم��ه هو وح��ده ،وكي��ف �إذا كتب
عن قانون ال يعرف عنه �شيئاً؟ ماذا
تتوقع من القراء؟
�إن ال�صح��ايف �إذا عج��ز ع��ن �ضب��ط
اجلمل��ة �ضبطاً ح�سناً� ،ض ّيع املعنى
والق��ارئ مع��اً .لي���س مطلوب��ا م��ن
املرا�س��ل �أن يع��رف املمن��وع م��ن
ال�ص��رف ،بل يجب �أال يعرفه �أ�ص ًال،
لكن��ه مطال��ب ب���أن يقيم جمل��ة تفي
بالغر���ض .مالحظ��ة :بع�ض الكتاب
يقع��ون يف ف��خ ال�شع��ر ،فيغو�صون
بحلو الكالم ثم يغرقون.
الكتاب��ة ال�صحافي��ة معلومة ولغة.
وبع���ض امل��واد اليومي��ة ال فيه��ا
معلومة وال فيها لغ��ة ،فيها حروف
مت�شابك��ة وب���س .وم��ا �أ�صع��ب
احل�صول على املعلومة يف بالدنا!
عل��ى �أن الأرق��ام بحاج��ة ملتمر���س
يحوله��ا �إىل لغة تقن��ع املتلقي ،ماذا
يعن��ي �أن م�ؤ�ش��ر غ�لاء املعي�ش��ة
انخف���ض ك��ذا؟ قول��وا �إن كيل��و
البن��دورة �صار ب�شيقل�ين ،وبعدها
اكتب��وا للمتخ�ص���ص م��ا ي�شفي غله
من ن�سب مئوية.
املطل��وب الآن انعق��اد الت�شريع��ي
حت��ى و�إن انته��ت �صالحيت��ه م��ن
زم��ان ،ف���إن القوان�ين ب�لا برمل��ان
منتخب متر براحتها.
نه��رب م��ن بالدن��ا وترك���ض خلفنا
كال�شب��ح ال ن��دري ب���أي جه��ة هي،
وراءنا متام��اً ،ونظل نبحث عنها يف
كل زاوية .داخ��ل البلد تكتوي بنار
الغالء ،وخارج��ه تلفحك نار قراءة
النب�أ.
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"وثيقة احل�سا�سية للنوع االجتماعي"� ..آمال معلقة على �أكتاف ال�صحافيني
ندين عرنكي*
على �شرف الثامن من �آذار نظم مركز تطوير الإعالم فعالية كبرية
يف اريح��ا ح�ضرها  280ف��رد ًا من م�ؤ�س�س��ات �إعالمية و�صحافيني
و�صحافي��ات �إىل جان��ب �إدارات بع���ض امل�ؤ�س�س��ات الإعالمي��ة.
و�أطلقت ه��ذه الفعالية وثيقة "�سيا�سات �إعالمي��ة ح�سا�سة و�آمنة
للن��وع االجتماع��ي" ،ووق��ع عليه��ا ب�ش��كل ر�سم��ي الإعالمي��ون
والإعالميات.
ه��ذه الوثيقة تع��د من �أحدث واقوى التدخ�لات يف حقل املر�أة
واالع�لام خ�لال اخلم�س �سن��وات االخرية كما يق��ول خرباء.
"احل��ال" هن��ا تراجع عددا من املهتم�ين واملراقبني للوقوف
عل��ى اثر الوثيقة وما �ستحققه يف امل�ستقب��ل لق�ضايا الن�ساء يف
االعالم.
م��ن جانبه��ا او�ضح��ت من�سقة وح��دة النوع االجتماع��ي يف مركز
تطوي��ر الإعالم ناهد �أبو طعيم��ة �أن الوثيقة موجودة على املوقع
الر�سم��ي للمركز وميكن لل�صحافيني وال�صحافيات التوقيع عليها،
م�ش�يرة اىل ان الوثيقة ركزت على ثالث حم��اور �أ�سا�سية :املحور
الأول ه��و التغطي��ات ال�صحافي��ة الر�شي��دة مب��ا فيه��ا ح�سا�سي��ة
و�أخالقي��ة املرا�سل�ين واملرا�س�لات واملحرري��ن واملح��ررات لدى
تناوله��م ق�ضايا املر�أة والرجل والأ�سرة؛ وعدم تداول �صور الدم
والعن��ف الت��ي ت�ؤ�س���س لعنف �أكرب .وتن��اول املحور الث��اين نقابة
ال�صحافي�ين ودورها يف التدخل بالتغطي��ات ويف �إدارة امل�ؤ�س�سات
الإعالمي��ة� .أم��ا املحور الثال��ث فتط��رق لكيفية تبن��ي امل�ؤ�س�سات
الإعالمية لهذه ال�سيا�سات احل�سا�سة للنوع االجتماعي.
وقالت �أبو طعيمة �إن "هناك �أخطاء لها عالقة بالتغطيات الإعالمية
حول مو�ضوع النوع االجتماع��ي و�إ�شكاليات يف ال�صور واملفاهيم
عن��د التفريق ما بني �ضحية وناجي��ة"� ،إ�ضافة �إىل امل�شاكل يف ن�شر
ال�ص��ور بال��ذات الت��ي تتعلق ب�صورة ام��ر�أة قتل��ت� ،أو حتى عند
ن�ش��ر �صور �أوالدها .كم��ا ر�أت �أن �أب�سط �أخالقيات مهنة ال�صحافة
غ�ير موج��ودة وال حتى احل�سا�سي��ة اخلا�صة مبو�ض��وع الرجال
والن�س��اء .معت�برة ان الوثيق��ة قد ت�ض��ع امل�ؤ�س�س��ات والإدارات
الإعالمي��ة �أم��ام واجباته��ا وم�س�ؤولياته��ا خ�لال التغطي��ات فيما
يتعلق بق�ضايا النوع االجتماعي.
و�أو�ضح��ت �أب��و طعيمة �أن ه��ذه الوثيقة ال حتم��ل مالمح القانون
وغ�ير ملزمة ،بل تتمتع ب�صف��ة �أخالقية مهني��ة ،ولذلك مت �إ�شراك
نقاب��ة ال�صحافي�ين فيه��ا لت�ضغط عل��ى امل�ؤ�س�س��ات الإعالمية كي
تتبناها.

لبنى الأ�شقر

ناهد �أبو طعيمة

غازي بني عودة

م��ن جهت��ه �أو�ض��ح مدي��ر العالق��ات العام��ة والإع�لام يف املرك��ز
الفل�سطين��ي للحري��ات "م��دى" غ��ازي بن��ي ع��ودة �أن و�سائ��ل
الإع�لام وال�صحافي�ين وال�صحافي��ات يقعون مبطبّ��ات كثرية لها
عالق��ة بالن��وع االجتماعي ،و�أكد على وج��ود م�شكلة يف التغطيات
الإعالمية وهو م��ا يتطلب التوجه نحو �إعالم �أكرث �إن�صافاً وعدالة
يف هذا املجال.
ور�أى بن��ي ع��ودة �أن الوثيق��ة "�ض��رورة ب�سبب وج��ود ثغرة يف
ه��ذا ال�سياق حتتاج �إىل ح��ل ،وكخطوة �أوىل للحل يجب االعرتاف
بوج��ود امل�شكلة" .و�أ�ض��اف �أن اعتماد ه��ذه الوثيقة طوعي لعدم
امكاني��ة �إل��زام العاملني والعام�لات يف جمال ال�صحاف��ة والإعالم
بنم��ط حمدد ،معت�بر ًا ال�سيا�سات الت��ي تطرحها مب��ادرة �إيجابية
للتفكري باحللول املمكنة.
و�أ�ش��ار بني عودة �إىل �أن �أحد �أه��م الأركان يف ورقة ال�سيا�سات هو
�إدراك اخلط���أ وال�سعي نحو ع��دم تكري�سه ،وتقدمي البديل وتكرار
امل�صطلح��ات واملفاهيم التي م��ن �ش�أنها تغيري ال�صورة املجتمعية
ح��ول �أدوار الرج��ال والن�ساء .و�أ�ض��اف "�إن الإع�لام املحلي هو
نت��اج املجتمع ،وهو ينق��ل جزء ًا من م�شاكل��ه و�أمرا�ضه ،لكن تقع
علي��ه م�س�ؤولية كربى كونه ي�صيغ ال��ر�أي العام ،لهذا ال�سبب كان
الرتكيز يف ورقة ال�سيا�سات على من ي�شكلون الر�أي العام".
و�أو�ض��ح بني ع��ودة �أن الوثيقة مبنية على �أم��ر ب�سيط ،مفاده �أن
علين��ا ك�صحافي�ين �أو �صحافي��ات وك�إدارات �إعالمي��ة وطلب��ة يف

ط��ور العم��ل ال�صحايف وكنقاب��ة" ،علينا �أن نك��ون عادلني ونلتفت
�إىل الثغ��رات ولأب�س��ط امل�صطلح��ات كقولنا مث ًال رج��ال ال�شرطة،
ورج��ال الإطف��اء ،وتكرار ه��ذه الكلم��ات يغلق الباب عل��ى ن�ساء
ال�شرط��ة �أو ن�س��اء الإطفاء" ،وم��ن املمكن ا�ستبدال ه��ذه الكلمات
بقولن��ا "عنا�ص��ر ال�شرط��ة وعنا�ص��ر الدف��اع امل��دين" ،فالعن�صر
يحتمل م�شاركة الن�ساء والرجال.
واعت�بر بني عودة �أن الوثيقة �أتت كتتويج لعمل طويل من املمكن
�أال يك��ون ل��ه عالق��ة مبا�شرة م��ع الوثيق��ة ذاتها ،لكن هن��اك عمل
على فك��رة النوع االجتماعي يف املجتم��ع الفل�سطيني منذ �سنوات
طويلة رمب��ا زاد �أو ت�سارعت وتريت��ه يف الع�شرين �سنة املا�ضية.
وج��اء العمل على حلقة الإعالم كونها مهمة ومتعددة االجتاهات،
والوثيقة ما هي �إال بداية يف هذا الطريق.
م��ن جهته��ا قال��ت م�س�ؤولة الإع�لام يف طاقم �ش���ؤون امل��ر�أة لبنى
الأ�شق��ر �إن "الإع�لام الفل�سطين��ي حت��ى اللحظ��ة لدي��ه بع���ض
التوجه��ات الإيجابي��ة جتاه الن�س��اء و�إدماجه��ن يف التغطيات ويف
الواق��ع الإعالمي ،لكن هناك فجوة كبرية ب�ين ما ّ
ينظر له وما هو
موجود على �أر�ض الواقع".
ور�أت �أن حج��م التغطي��ات الت��ي تتعل��ق بق�ضاي��ا امل��ر�أة حمدود
وه��ي تغطي��ات �سطحية غ�ير عميقة ال تعال��ج الق�ضاي��ا الن�سوية
واالجتماعي��ة .و�أثنت الأ�شق��ر على �أهمية الوثيق��ة كونها حتاول
�سد هذه الفج��وة برتكيزها على العمل الإعالمي ون�شره ملا يتعلق
بالن�س��اء ،وعلى عم��ل امل�ؤ�س�س��ات الإعالمي��ة وح�سا�سيتها للنوع

االجتماع��ي ،و�إن�صافه��ا للإعالمي��ات يف �أنظمته��ا الداخلي��ة ولدى
احلديث عن املر�أة يف الربامج الإعالمية.
�أما عن اجلانب الذي تعاجله الوثيقة فيما يخ�ص نقابة ال�صحافيني
الفل�سطيني�ين ،فقال��ت الأ�شقر" :ن�سبة م�شارك��ة الن�ساء يف النقابة
حت��ى اللحظ��ة ال تزيد ع��ن  ،%25ووجود امل��ر�أة يف جمل�س �إدارة
النقاب��ة ال يتج��اوز امر�أة ب�ين  23ع�ضو امانة عام��ة يف النقابة"،
مت�أمل��ة ان تكون الوثيق��ة فاحتة تغيري يف ع��دد الزميالت اللواتي
�سيكن يف االمانة العامة يف اية انتخابات مقبلة.
وعن امل�ؤ�س�س��ات الإعالمية� ،أو�ضحت الأ�شق��ر �أن املناخ الفكري يف
�إداراته��ا غ�ير منا�صر للن�س��اء؛ فعلى �سبيل املث��ال تعطى التغطية
االجتماعي��ة للزميالت ليقم��ن بها ،بينما تعطى الق�ضاي��ا ال�سيا�سية
واالقت�صادي��ة والق�ضاي��ا املهم��ة للزم�لاء .وطالب��ت امل�ؤ�س�س��ات
الإعالمي��ة ب�إعطاء الفر�ص للتطور والتدريب للإعالميات ،وتكليفهن
مبلفات حمددة وم�ساواة �أجورهن مع زمالئهن من الإعالميني.
قب��ل �سن��وات مل تك��ن الإعالمي��ات موج��ودات يف ال�ساح��ة بالزخ��م
املوج��ود حالياً ،لكن امل�ضامني الإعالمية ما زالت منقو�صة وما زالت
تتعام��ل مع ق�ضايا الن�س��اء كرقم وكحدث �آين �سري��ع .ومن هنا دعت
الأ�شق��ر �إىل التطرق للق�ضايا الإن�سانية بعم��ق وعدم �إطالق الأحكام
ال�سريع��ة" ،مبعنى �أن �إعالمنا ارجتايل يتطرق �إىل ق�ضايا الن�ساء كما
يتحدث املجتمع عنها ويعيد �إنتاج ثقافة املجتمع عرب التغطيات".

مبادرة �إيجابية

• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

م�������ص���داق���ي���ة الإع�����ل�����ام االج��ت��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��
شيرين العكة
دع ك��رة م��ن الثل��ج تتدح��رج نحو هدفه��ا وانتظ��ر ،فقد
ت�شه��د انهي��ا ًرا جليد ًّي��ا خطريا؛ يح��دث ه��ذا متا ًما حني
ي�شي��ع �أحدهم خربا ما على مواق��ع التوا�صل االجتماعي
ُ
فيتداولها النا�س ب�إثارة وارتباك ،رغم كونها ال ت�ستند �إىل
م�صدر موثوق ي�ؤكد �صحتها ،فتكون الإ�شاعة.
الإع�لام الإ�سرائيل��ي رم��ى ِب��ذرة �إمكاني��ة ح��دوث
"ت�سونام��ي" حني �أعلن �إجراءه تدريباً اعتيادياً يحاكي
تعر�ض �شواطئ ع�سقالن وغزة لأمواج ت�سونامي بحري،
و�ساع��دت و�سائل الإع�لام املحلية و�صفح��ات التوا�صل
االجتماعي يف تغذي��ة الإ�شاعة ،فا�ستعد املواطنون بذعر
ملواجهته.
ر�ش��ا �سلم��ان الحظ��ت �أن "الت�سونام��ي" ب��اتَ حدي��ث
�أهله��ا يف البي��ت ،والحظت � ً
أي�ض��ا ارتباكه��م خا�صة �أنهم
ي�سكن��ون بالقرب م��ن �شاطئ بح��ر غ��زة ويعزمون على
املغ��ادرة ،قالت "م��ن البداية مل �أ�صدق اخل�بر ،ولأنني
على اطالع ببع�ض املواد التي تخ�ص اجليولوجيا ومنها
"ت�سونامي" حاولت تو�ضيح الأمر لأهلي� ،أخربتهم �أنه

يح��دث يف املحيط��ات وه��و نتاج حل��دوث زل��زال يرافقه
ب��ركان يف ق��اع املحيط املتك��ون من ال�صخ��ور الربكانية،
وفل�سطني ال يوجد بها حميطات".
اجتهدت �سلم��ان يف �شرح وتب�سيط الطبيعة اجليولوجية
ب�أك�ثر من ذلك ،لكنها �أعربت ع��ن �أ�سفها قائلة "ا�ستبعدت
بق��وة ح��دوث "ت�سونام��ي" واعتربته �أكذوب��ة وحاولت
تربي��ر ذل��ك� ،إال �أن التهوي��ل الإعالم��ي كان �أق��وى ومل
�أ�ستط��ع من��ع �أهلي م��ن ت�صديق اخلرب بع��د �أن ا�ستحوذ
اخلوف عليهم".
إزعاجا بالن�سبة ل�شهد ال�سويركي
ويبدو �أن الأمر كان �أكرث � ً
حي��ث تناوبت ه��ي زوجه��ا يف الرد عل��ى ات�ص��االت الأهل
والأ�صدق��اء الذي��ن طالبوه��م ب�إخ�لاء البيت ليل��ة  15من
ني�س��ان املن�صرم��ة؛ وقالت "يبعد م��كان �سكني عن �شاطئ
البح��ر  100تقري ًبا لذا ا�ستغ��رب املت�صلون من موقفنا فقد
قابلنا ن�صائحهم ب�إخالء البيت بال�ضحك والتهكم".
و�أ�ضاف��ت ب�سخرية" :الغريب �أنن��ي ورغم عدم ت�صديقي
للحادث��ة وتعامل��ي معه��ا عل��ى انه��ا �شائع��ة� ،إال �أنن��ي
ا�ستيقظت قبل الفجر ونظرت عرب النافذة لأحتقق �إن كان
"الت�سونامي" قد �أو�شك �أم ال� ،ضحكت على نف�سي وقتها
والحظت �أنني ت�أثرت بردة فعل من هم حويل".

ال�سويرك��ي �أ�ش��ارت �إىل �أن �إ�شاع��ة "الت�سونام��ي" تُث�ير
ذك��رى م�ؤمل��ة عاي�شه��ا معظ��م الغزي�ين ،ف�إع�لان حال��ة
الط��وارئ و�إخ�لاء ال�سكن هو �أح��د التفا�صي��ل اخلا�صة
بالعدوان اال�سرائيل��ي هرو ًبا من النريان ،و�أ�ضافت" :يف
الع��دوان ُ
ا�ضط��ررت �إىل تركت بيتي ليل��ة واحدة ،لكنني
�سرعان ما عدت �إلي��ه ،البيت هو الأمان ولن �أتركه ملجرد
�سماع �إ�شاعات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة".

"ت�سونامي الأخالق"

"ال �أ�سا�س للخرب وال م�صدر ي�ستند �إليه" ،هذا ما �أكده
حم�س��ن االفرجني �أ�ستاذ االع�لام يف اجلامعة الإ�سالمية
بغ��زة ،قائ ً
�لا" :مل جن��د معلوم��ات وال م�ص��ادر للخ�بر،
ورغم ذلك توا�صل انت�شار ال�شائعات وت�ضخيم الروايات
واخت�لاق الأح��داث وممار�س��ة الت�ضلي��ل الإعالم��ي من
املجتم��ع �إىل املجتم��ع نف�س��ه" .واعت�بر �أن �أخط��ر م��ا
يواج��ه املجتم��ع الفل�سطيني حاليا الت�ضلي��ل الناجم عن
االعتماد على الإعالم الإ�سرائيلي وتداول الروايات دون
تفح���ص خا�ص��ة يف ظل تحَ كم�� ُه مب�صادر تل��ك املعلومات
الت��ي تكون يف كثري م��ن الأحيان عبارة ع��ن ج�س لنب�ض
ال�ش��ارع الفل�سطين��ي �أو لتوتري الأج��واء وزعزعة الأمن

واال�ستقرار وهو ما يقع يف �إطار احلرب النف�سية.
و�أعرب االفرجني عن �أ�سفه �إزاء ت�ساوق اجلهات الر�سمية
مع الإ�شاعات وعلى ر�أ�سه��ا وزارة الداخلية التي �أعلنت
جهوزيته��ا ملواجه��ة �أية ط��ارئ رغم �ضع��ف �إمكانياتها،
ث��م بد�أت ترتاجع وت�شكك يف رواي��ات الت�سونامي وتدعو
املواطن�ين �إىل الهدوء وعدم الأخ��ذ بال�شائعات املغر�ضة
بعد �أن توا�صلت مع م�ؤ�س�سات دولية ذات عالقة.
"دور الإع�لام احلقيق��ي ه��و التوعي��ة والتح�صني �ضد
الإ�شاع��ات ال �أن يك��ون �ضالعً ا يف ن�شره��ا �سواء بق�صد �أو
ب��دون" ،ق��ال االفرجني ،ونبه �إىل "�ض��رورة وقف بع�ض
الو�سائل التي مترر الأخبار جمهولة امل�صادر وتقدم �آراء
البع���ض مغلف��ة لتبدو وك�أنه��ا حقائق دامغ��ة" ،وو�صف
م��ا حدث ب��ـ "ت�سونامي الأخالق" لأنه �أحل��ق �أذى نف�س ًيا
�يرا باملجتم��ع ،وكان ذلك ب�سبب جه��ات معينة �أرادت
كب ً
حتقي��ق مكا�سب كزيادة عدد ال��زوار ملواقعها والاليكات
لبع�ض ن�شطاء ال�شبكات االجتماعية.

�إ�شاعات ُمغر�ضة

�سعي��د قدي��ح �صحف��ي ونا�ش��ط اع�لام اجتماعي ب�ين �أن
من�ش��ورات �صفحات التوا�ص��ل االجتماعي اخلربية منها
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ما الذي يطلبه امل�صممون الإلكرتونيون من زمالئهم املحررين التقليديني؟
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مهند الشاعر*
ت�شه��د ال�صحاف��ة االلكرتونية تط��ورا ملحوظا يف خمتلف
�أنحاء العامل ،من حيث �أعدادها املتزايدة ،ونظرا لقدرتها
عل��ى مواكبة االح��داث العاجل��ة واملعلوم��ات املهمة ،ما
�أدى اىل ظه��ور طبق��ة من ال�صحفيني الذي��ن ال يعرفون ال
القلم وال مداده ،بل يذهبون اىل مهارات جديدة يف حتميل
االخب��ار واملعلومات ،مبحددات �صحفي��ة جديدة تتعلق
بالو�صول اىل اجلمه��ور وا�ستخدام كل التطبيقات املمكنة
لتو�صيل الر�سالة.
وقدميا كان��ت خالفات العمل تقوم ب�ين املرا�سل واملحرر
يف ال�صحيف��ة او التلفزي��ون واالذاعة عل��ى طول او ق�صر
املادة ،وعلى مفرداتها وعناوينها و�صورها ،لكن الو�ضع
االن يختلف ،فالأزمة بني العاملني يف املواقع االلكرتونية
تتمح��ور ح��ول مه��ارات املرا�سل�ين او جامع��ي االخب��ار
وحمملي املواد ،ملواكبة هذه الو�سائط والتقنيات.
"احل��ال" قابل��ت عددا م��ن م�صممي املواق��ع االخبارية
و�س�ألت عم��ا يزعجهم يف مه��ارات ال�صحفي�ين التقليدين،
وا�ست�شرف��ت منه��م ما هي امله��ارات املطلوبة من اي قادم
عل��ى حق��ل ال�صحاف��ة االلكرتوني��ة ،يف حماول��ة لإث��ارة
النقا�ش حول جتديد مهارات تدري�س ال�صحافة وللمناداة
عل��ى ابناء احلقل من اجليل الق��دمي للقول لهم ان مهارات
كثرية تنق�صهم.

مهارات تقنية

ويف مقابل��ة م��ع عماد �أبو بك��ر م�صمم جرافي��ك و�سو�شال
ميديا يف وكالة وط��ن للأنباء حول املهارات التي يجب ان
تتواف��ر يف املح��رر االلكرتوين� ،أو�ضح ان��ه يجب ان تكون
ل��دى ه�ؤالء معرف��ة يف �أبع��اد ال�صورة ،و�آلي��ة معاجلتها
والتحكم بها ،بحيث تتالءم مع اخلرب ومع و�ضع ال�شا�شة،
و�أي�ضا يجب ان يكونوا ملمني ب�آلية رفع ال�صورة وكيفية
ادخ��ال املعلومات الداخلية اخلا�صة بها ،ولي�س ال�صورة
فح�سب بل الفيديو واالوديو اي�ضا.
وا�ض��اف" :يجب ان تكون لدى املح��رر االلكرتوين مهارة
�إ�ضاف��ة الفيدي��و وال�صوت على اخل�بر ،وامكانية حتميل
الفيديو على يوتيوب ،والتحكم يف ال�صوت وحتميله على
موقع �ساوند كالود.

وليد مقبول

وبني انه يف الكثري من االحيان يكون مطلوبا من املحررين
ادخ��ال ا�س��م امل�ص��ور عل��ى ال�ص��ورة ،وكتابت��ه بطريقة
فني��ة بحي��ث ال تزعج املتابع م��ع املحافظة عل��ى جمالية
ال�صورة.

مهارات �أخالقية

وفيم��ا يخ���ص الأخب��ار الت��ي يكون فيه��ا �ص��ور قتلى او
جرحى او �صور خملة للآداب ،او�ضح ابو بكر انه تنق�ص
بع���ض املحررين االلكرتونيني مهارة اخف��اء او ت�شوي�ش
جزء من ال�صورة دون تغيري املالمح اال�صلية لل�صورة.
ووجه �أبو بك��ر ن�صيحة اىل املحررين الإلكرتونيني ،ب�أخذ
دورات على �أي��دي خمت�صني ،ملعاجل��ة ال�صورة بطريقة
حمرتف��ة وتغمي��ق وتفتي��ح ال�ص��ور دون تغي�ير املعنى
املق�ص��ود .لتو�صي��ل الر�سائ��ل ال�صحفي��ة بطرق��ة منظمة
و�صادقة بعيدا عن اية تدخالت تقنية يف املعنى.
وب�ين �أبو بك��ر ان املحرر ال��ذي تنق�صه امله��ارات ،عندما
تك��ون لديه جمموع��ة من ال�ص��ور ت�أخذ من��ه وقتا طويال
يف املعاجل��ة على العك���س من املحرر املتمك��ن الذي يقوم
مبعاجلتها بطرق ال ت�أخذ منه وقتا �إ�ضافيا وال جهدا .

مهارات الت�صميم

وق��ال �سامر ن��زال م�صم��م �سو�ش��ال ميديا يف �شبك��ة راية
الإعالمي��ة ،يج��ب عل��ى املح��رر االلك�تروين ان يتمت��ع
بالكف��اءة يف ا�ستخدام برامج فوتو�ش��وب ولغة الإنرتنت
والتدوي��ن ،وفهم �أنظمة الن�شر عل��ى الإنرتنت .و�أ�ضاف:

عماد �أبو بكر

خالد �سليم

"اي�ضا مطلوب اخلربة يف جمال �إنتاج الو�سائط املتعددة،
ومن بينها ا�ستخدام �أدوات املونتاج ال�سمعي والفيديو".
وذك��ر انه رمبا ق��د يكون املحرر غري متفه��م للم�صمم مثال
يف اختي��ار بع�ض املوا�ضيع التي ال ت�ستحق او حتتاج اىل
ت�صامي��م ،لذا يجب ان تكون ل��دى املحرر قوة مالحظة يف
اختيار املوا�ضيع التي تتطل��ب ت�صاميم فنية مطلوبة من
امل�صممني.

بني ال�شكل وامل�ضمون

وق��ال ولي��د مقبول ا�ست��اذ االعالم يف جامع��ة بريزيت ان
ر�ؤي��ة امل�صم��م فنية عل��ى العك�س من املح��رر الذي يكون
هم��ه ابراز اخل�بر ومعلومات��ه ومعانيه ،وب�ين ان هناك
اك�ثر من معيار لقيا�س ال�صفحة منها حجم االعالن بحيث
ال يكون هناك تت�ضارب بني ال�صورة االخبارية واالعالن.
و�أو�ض��ح ان العالق��ة ب�ين امل�صمم واملح��رر "تناحرية"،
وان االخت�لاف دائم��ا هو �سي��د املوقف ،فاملح��رر ي�سعى
لإب��راز مادته بخالف امل�ص�صم الذي مهمته تن�سيق املادة
مع ال�شكل العام لل�صفحة.
وبني رائد زواهرة من�سق ق�سم اجلرافيك يف كلية فل�سطني
التقنية– العروب ان ال�صحفي يتعامل مع موقع قائم عن
طري��ق الدخ��ول للموقع با�س��م امل�ستخدم وكلم��ة املرور،
فمهمت��ه حترير املواد ورف��ع ال�صور او معاجل��ة �إ�ضاءة
ال�ص��ور ،وعلى الرغم من انها مه��ارات ا�سا�سية وب�سيطة
اال ان بع�ض املحررين يفتقرون لها.
وق��ال ان عملية اختيار ال�صور او االنفوجرافيك يجب ان

��ـ��اع��ي ت����غ����رق يف "ت�سونامي" الإ�����ش����اع����ات
تك��ون على الأغلب غ�ير مو�ضوعية وتفتق��ر �إىل امل�صادر،
كما �أ�ش��ار �إىل طريق��ة حكمهم وتعاطيهم م��ع املن�شورات،
حيث ُينظر غال ًبا �إىل �صحة اخلرب بكم التفاعل والإعجابات
وامل�ش��اركات عليه ،م��ا يجعله يف متن��اول اجلميع ولرمبا
ربا يف وكاالت غري مهنية.
ي�صبح خ ً
ع��ن "ت�سونام��ي غ��زة" ق��ال" :كان للإعالم اجلدي��د الدور
الأك�بر يف ت��داول �شائع��ة "الت�سونام��ي" وه��ذه ال�شائعات
ي�صنعه��ا غال ًب��ا م�ستخدم��و املواق��ع وين�ش��رون ب�أ�سم��اء
وكاالت وهمية لتحقيق �أغرا�ض خا�صة غري معنيني بوجود
م�ص��ادر" ،و�أ�ضاف قدي��ح "البع�ض ي�ستخدم مب��د�أ �إ�شاعة
خرب معني ملعرفة ردة فعل النا�س �أو بلبلة ال�صف و�إحداث
الفو�ضى ،وللأ�سف امل�ستفيد يف النهاية �إ�سرائيل".
"ت�سونام��ي" مل يك��ن اال�شاع��ة الوحي��دة الت��ي ع�صفت
بال�ش��ارع الفل�سطين��ي م�ؤخ�� ًرا ،فك��ون املنطق��ة ملتهب��ة
ب�أحداث ال�صراع وامل�ستج��دات ال�سيا�سية يجعلها عر�ضة
ل�سم��اع الكثري م��ن الأكاذيب املتعلقة ب�ش��ن عدوان جديد
على قطاع غزة� ،أو اقرتاب �إنهاء االنق�سام وتقدم م�ساعي
امل�صاحل��ة لرف��ع �سقف �آم��ال املواطنني ،لكن م��ا يلبث �أن
يقع ه��ذا ال�سقف على توقعات وطموح��ات الغزيني ب�ش�أن
انفراجه قريبة.

رائد زواهرة

تتم بالتعاون بني املحرر وامل�صمم ،وان يكون هناك تكامل
وتفاه��م بني املح��رر وامل�صمم من اج��ل الو�صول اىل عمل
جيد ،فاملحرر هو م��ن يختار تفا�صيل ال�صورة ،وامل�صمم
هو من ينفذ.

امتالك الأ�صالة واحلداثة معا

وقال املحرر ال�صحايف خالد �سليم �إن "التطور الذي �شهده
الإعالم خالل العق��د املا�ضي يفر�ض على املحرر �أن يطور
مهارات��ه و�أدوات��ه ،لي�ستطي��ع الت�أقل��م م��ع احلداثة التي
ق��د ترتكه يحم��ل القل��م يف مواجه��ة تكنولوجي��ا تت�سارع
ً
تاريخ��ا م��ن ال�صحاف��ة
يف تطوره��ا ،ب��ل ويبك��ي وحي��دًا
الكال�سيكية قد اندثر �أو �أو�شك".
و�أ�ض��اف �سلي��م ال��ذي يعم��ل يف ال�صحاف��ة املكتوب��ة منذ
عقدي��ن� ،أن "التعام��ل م��ع التقني��ات اجلدي��دة ،وامتالك
مهارة التعامل مع برجميات ال�صوت وال�صورة والفيديو
والإنفوغرافي��ك ،ب��ل والأنيمي�شن � ً
أي�ض��ا ،بات فر�ض عني
على كل �صحايف ،كي يحافظ على لياقته املهنية".
وتابع �سليم �أن "الكارث��ة الكربى لدى بع�ض �أبناء اجليل
اجلديد ه��ي امتالك امله��ارات التقنية احلديث��ة وح�سب،
على ح�ساب التمكن من �أ�صول العمل الكال�سيكية وامتالك
نا�صي��ة الن���ص م��ن حي��ث املعن��ى واللغ��ة" ،داع ًي��ا �إىل
الوق��وف يف منطقة و�سط��ى بني احل�ض��ارة والتاريخ كي
يظل الإعالم املحلي عف ًّيا.
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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بني قرار الق�ضاء وتف�سريه

ر�سوم الهاتف الثابت ..مع�ضلة باقية �إىل الأبد
داوود الدرعاوي.

فلوريد الزربا.

�صالح هنية.

عمار العكر.

د .عمار الدويك.

ملاذا :لأنها تجُ بى خلزينة ال�شركة ولي�س خلزينة الدولة ..وهي خدمة ولي�ست ر�س ًما بقانون
العكر :وزارة االت�صاالت تراقب الر�سوم ب�شكل دائم ..وهي بدل خدمات للم�شرتكني
الق�ضية اجلديدة للم�ستهلكني :مطالبات بف�صل خط النفاذ عن الأر�ضي الثابت لتخفيف الكلفة
مجد حمد*
عل��ى خلفي��ة ق��رار حمكم��ة النق���ض الفل�سطيني��ة
ب�إعادة ر�سوم اال�ش�تراك ال�شهرية لأحد امل�شرتكني
لع��دم �صحته��ا قانوني��اً ،ال��ذي �ص��در بتاري��خ
 ،2015/11/16وب�سبب هذه الق�ضية ،ظهر حراك
على و�سائل التوا�صل االجتماعي يطالب بوقف دفع
ر�س��وم اخلط الثابت ال�شهرية التي تبلغ � 20شيقال،
لأنه غ�ير م�ستخدم لدى العديد م��ن امل�ستهلكني وال
يرغب��ون بوجوده ،وكانت هناك مطالبة �أي�ضاً بعدم
بي��ع اخلدمت�ين :خط الهات��ف الثابت وخ��ط النفاذ
لالنرتن��ت� ،إجبار ًا للم�ش�تري ،بالرغم من �أنهما غري
مرتابطتني فنياً.
ويف  ،2016/1/13ظهر ق��را ٌر تف�سريي من حمكمة
النق���ض ،ي�ؤك��د �أن الر�س��وم امل�سماة "ب��دل خدمة"
ت�ؤخذ لإيرادات ال�شركة ولي�س خلزينة الدولة ،و�أن
ه��ذا املبل��غ يدفع بدل خدم��ة تقدمه��ا ال�شركة ،و�أن
ق��رار �إعادة الر�سوم ينطبق على حالة هذه الق�ضية
فقط ولي�س على باقي امل�شرتكني.

القرار التف�سريي

يقول مدير الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان "ديوان
املظ��امل" د .عم��ار الدويك �إن مالب�س��ات حدثت عند
العام��ة بعد ظهور قرار حمكمة النق�ض الفل�سطينية
القا�ضي باعتبار ر�س��وم اال�شرتاك ال�شهري للهاتف
البيت��ي غ�ير قانوني��ة عل��ى الإع�لام ويف مواق��ع
التوا�صل االجتماعي وبعد ظهور القرار التف�سريي
حلكم املحكمة بعد �شهرين من القرار.
ويف ر�أي �آخ��ر ،يق��ول اخلب�ير القان��وين واملحام��ي
داوود الدرع��اوي �إن م��ا ح��دث يف التف�سري مل مي�س
ق��رار املحكمة �أو يغريه� ،إمنا ب�ّي نّ �أن الر�سم الوارد
ال��ذي يجبى من �شركة االت�ص��االت "بدل خدمة" ال
يحتاج قانوناً ين�ص علي��ه ومن حق ال�شركة �أخذه،
ويف نف���س الوق��ت ينطب��ق ق��رار املحكم��ة على تلك
الق�ضي��ة وحدها ،ولكن هذا ال مينع �أن تقام دعاوى
م�شابهة يف امل�ستقبل.
ل�سان
يف املقابل ،كان تف�سري �شركة االت�صاالت على ِ
مديره��ا التنفيذي عمار العكر ب���أن ال�شركة توجهت
ملحكم��ة اال�ستئن��اف لتطلب تف�سري ًا لق��رار املحكمة
لعدم و�ضوح��ه ،ولأن القرار يرتك جم��ا ًال للت�أويل،
و�أن �ص��دور الق��رار التف�س�يري كان يف �صاحله��م،

حي��ث �سد "عدة جوانب ،و�أ�صبحت هناك راحة من
ق�ضايا م�ستقبلية �شبيهة".

مالب�سات الق�ضية

يف ال�ش��ق القان��وين� ،ش��رح لن��ا املحام��ي الدرعاوي
مالب�س��ات تفا�صيل ر�س��وم اخلط الثاب��ت" :وقعت
�شركة االت�صاالت الفل�سطينية رخ�صتها الت�شغيلية
عام  1996باحتكار مل��دة ع�شر �سنوات تليها خم�س
�سن��وات ل�شركة الهاتف اخللوي ،وح�سب االمتياز،
يتوج��ب على وزارة االت�ص��االت حتديد الت�سعرية
والتعرف��ة ،و�سعر التعرف��ة يعني وي�شم��ل �صيانة
اخلط��وط وب��دل التال��ف وامل�صروف��ات الت�شغيلية
بالإ�ضاف��ة لهام���ش الربح لأنه��ا مرفق ع��ام ،ووفقاً
لنظ��ام التعرفة واالمتياز ال يوجد ما ي�سمى بالر�سم
الثاب��ت ،لأنه ال يجوز �أن يُفر���ض ر�سم ثابت يف عقد
االمتي��از دون �أن يك��ون مرتبط��اً بتق��دمي خدم��ات،
وبالت��ايل الر�سم من املفرت�ض �أن يكون مقابل تركيب
اخلط للمرة الأوىل مقاب��ل خدمات ولكن �أن تفر�ضه
ب�ش��كل دائم هنا كان��ت الإ�شكالي��ة القانونية لأنه ال
ي�ستند لأ�سا�س قان��وين �أو عقدي ،لأن �سعر التعرفة
ال��ذي تتقا�ض��اه االت�ص��االت ي�شم��ل امل�صروف��ات
الت�شغيلية كامل�� ًة بالإ�ضافة لهام�ش الربح ،وبالتايل
فالر�س��وم الثابت��ة فق��دت الأ�سا���س القان��وين ال��ذي
يفر���ض ،ولذل��ك وجدت حمكم��ة النق���ض �أن �شركة
االت�ص��االت مل تق��دم �أي بين��ات عن �أن ه��ذا الر�سم
هو ب��دل خدم��ات ،فكيفت التق��دمي القانوين ل��ه ب�أنه
ورد يف التقدمي القانوين الأ�سا�سي له وبالتايل ال ر�سم
�إال بقان��ون ،وه��ذا ما �ص��در عليه القان��ون .و�آنذاك
قررت املحكم��ة قبول الطعن ومتت �إع��ادة الأموال
للمدعي".

تربير ال�شركة للر�سوم

يف املقاب��ل ت�برر �شرك��ة االت�ص��االت ه��ذا الر�س��م،
ال��ذي �سمته "بدل خدم��ة �شهرية" حلاج��ة ال�شبكة
ب�شكل م�ستمر لل�صيانة كم��ا قال العكر ،و�أكمل قائ ًال
ٍ
ب���أن عليه��م تقدمي درج��ة عالية من اخلدم��ة ،فمث ًال
يتوج��ب عليهم ت�صليح �أي عطل خالل � 72ساعة من
حدوث��ه ،وه��ذه الأ�سعار موج��ودة يف جميع الدول
ب�شكل
املجاورة وهي مراقبة من وزارة االت�صاالت ٍ

دائ��م وم�ستمر ،و�سبب وج��ود هذه الر�س��وم �أي�ضاً
ه��ي �أنها تقدم خدم��ات للم�شرتكني ،وه��ذه الأموال
�ضروري��ة � ً
أي�ض��ا ،لأن �شرك��ة االت�ص��االت تخ�س��ر
وجوال تعو�ضها.

ر�سوم خط ثابت �أم بدل خدمة؟

وي�ش��رح الدويك عن مو�ضوع ر�س��وم اخلط الثابت
م��ن خ�لال عالقت��ه املبا�ش��رة بالق�ضي��ة املذك��ورة
�سابق��اً قائ ًال�" :شرك��ة االت�صاالت تفر���ض ا�شرتاكا
�شهريا ب��دل خدمة وهو كحد �أدنى تفر�ضه ال�شركة،
واعت�بر الق�ضاء �أن هذه الر�س��وم ال يجوز �أن تكون
�إال يف حال كان هناك ن�ص قانوين عليها ،هذا الأ�سا�س
القان��وين فق��ط ينطب��ق عل��ى الر�س��وم الت��ي جتبى
خلزين��ة الدولة ،ولهذا ب��ررت �شركة االت�صاالت �أن
هذا املبل��غ "بدل اخلدمة" ال يجبى خلزينة الدولة،
وبالتايل هو ال يحتاج ن�صاً قانونياً عليه".
يف املقاب��ل ي�ؤك��د العك��ر وي�ش��دد عل��ى �أن جمي��ع
الأ�سع��ار والر�سوم مرخ�صة وموافق عليها من قبل
وزارة االت�ص��االت ،ويكم��ل قائ ً
�لا" :مت تغي�ير بند
"ر�سوم اال�شرتاك" �إىل "بدل خدمة �شهرية" عندما
طال��ت الق�ضي��ة يف املحكم��ة حت��ى ال يح��دث ُلب���س
جم��دد ًا ،فالر�س��وم تجُ ب��ى خلزينة الدول��ة �أما هذه
الأموال ب��دل خدمة �شهرية فهي تع��ود �إىل �إيرادات
ال�شركة".

ملاذا حدث ال ُلب�س يف الق�ضية

�أك��دت وزارة االت�ص��االت وتكنولوجي��ا املعلومات
ع�بر املهند���س فلوري��د الزرب��ا مدي��ر ع��ام الإدارة
العام��ة يف وزارة االت�ص��االت والتكنولوجي��ا ب���أن
ال��وزارة ال تعل��ق على ق��رار املحكم��ة ،وحترتمه،
ولكن��ه ق��ال" :هن��اك ق�ضي��ة �شكلي��ة م��ن ناحي��ة
اال�س��م وهي الر�س��وم ال�شهرية الت��ي جتبيها �شركة
االت�ص��االت حي��ث ظه��ر تناق���ض �شكل��ي ب�ين قرار
املحكمة واال�سم امل�ستخدم ،ومنها ظهرت الإ�شكالية
ب���أن "بدل اخلدمة" الذي جتبي��ه �شركة االت�صاالت
كان ي�سمى "ر�سم��ا" وهناك ظهر تناق�ض �شكلي بني
الق��رار والت�سمي��ة ،وهن��ا ظهر ب�أن املدع��ي يرى �أن
�شرك��ة االت�صاالت جتبي الر�سم ال��ذي اعتربه غري
قان��وين اعتم��ادًا على عدم وج��ود �سند قان��وين بهذا
اخل�صو���ص وطالب برده ،ولك��ن املحكمة قالت �إنه
�إذا بين��ت �شركة االت�صاالت �أن هذا الر�سم ال يجبى
للخزين��ة و�إمن��ا لل�شرك��ة اخلا�ص��ة فبالت��ايل هو ال

ينطب��ق علي��ه ه��ذا القان��ون ،ولكن مل تو�ض��ع �أمام
القا�ضي البينات الكافية بذلك".
ُ
وبالت��ايل ،ومن خالل حما�ضر الق�ضية ،يظهر اللب�س
ناجت��اً عن عدم تق��دمي الأدلة الكافي��ة �أمام املحكمة
م��ن قِبل �شركة االت�ص��االت لتربهن �أن هذه الأموال
ال تذهب خلزينة الدولة �إمنا لل�شركة ذاتها ،ويف هذا
املو�ض��وع يعلق العكر ب�أن جمي��ع البيانات والأدلة
ل�سبب
كان��ت مقدمة للمحكم��ة "ويب��دو �أن املحكمة ٍ
�أو لآخ��ر مل تقتن��ع بالأدلة املقدم��ة ومل تطلب �أدلة
�إ�ضافية".

ف�صل خط الثابت عن النفاذ

بنف�س ال�سي��اق ،طالب �صالح هني��ة وعمار الدويك
ب�أن يت��م ف�صل �شراء خدمة خ��ط االنرتنت– النفاذ
ع��ن عملية �ش��راء اخلط الأر�ض��ي الثاب��ت ،وي�ؤكد
هنية والدويك �أن هات�ين اخلدمتني غري مرتابطتني
فنياً وتقنياً �أبد ًا ،ويرتكزان يف مطالبتهما هذه �إىل �أنه
يف القانون مينع �إجبار بيع خدمتني غري مرتابطتني
�إلزام��اً ،وي�ش��رح الزرب��ا" :عندما وقع��ت االتفاقية
مع �شرك��ة االت�صاالت �شملت العدي��د من اخلدمات
اال�سا�سي��ة وامل�ضاف��ة ،ومت اعتب��ار �أن خدم��ة خط
الهاتف الأر�ضي الثابت هي اخلدمة الأ�سا�سية وكل
ما غريها هي خدم��ات �إ�ضافية ،واالتفاقية �سمحت
ل�شركة االت�صاالت ب���أن تقدم خدمة اخلط الأر�ضي
اال�سا�سي��ة و�أن تقدم خدم��ات �إ�ضافية �إذا امل�شرتك
�أراده��ا ،وحينها كان خط الهاتف ال�صوتي الأر�ضي
هو الأ�سا�سي ولك��ن كان هناك بعد نظر ب�شكل معني
عند القائمني ب�أن �سمحوا لها بتقدمي خدمات م�ضافة
وم��ن باب اخلدمات امل�ضاف��ة الآن يح�صل امل�شرتك
على خط النفاذ الذي �أ�صبح امل�شرتك يعتربه خدمة
�أ�سا�سي��ة وخط الهات��ف الثابت كخدم��ة �إ�ضافية ال
يرغب فيها".
ب��دوره ،يق��ول العك��ر �إن �ض��رورة وج��ود خ��ط
الأر�ض��ي مل�شرتك��ي االنرتنت ه��و من �أج��ل �ضمان
ج��ودة عالي��ة و�سرع��ة يف اخلدم��ة ،وب���أن نظام ال
� naked ADSLأي االنرتن��ت م��ن دون خ��ط
�أر�ض��ي هو نظام تعمل به ع��دد قلي ٌل من دول العامل
لأنه ال يعطي اجلودة املطلوبة.

هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

وق��د �ص��در يف  2009قان��ون بت�شكيل هيئ��ة تنظيم
مبر�س��وم رئا�س��ي ،ويف ه��ذا
قط��اع االت�ص��االت
ٍ

القانون يظه��ر دور الهيئة يف التنظيم والرقابة على
قط��اع االت�صاالت كام ً
�لا ،بحيث م��ن املفرت�ض كما
يج��ري يف دول العامل �أن يت��م اختيارها من املجل�س
الت�شريع��ي دون �أن تتبع لل�سلط��ة التنفيذية .وبهذا
كان �أحد بنود امل�ؤمتر املذكور �سابقاً من قبل الهيئة
امل�ستقل��ة حلقوق الإن�سان وم��ن قبل جمعية حماية
امل�ستهل��ك ب�أن يتم ت�شكيل هذه الهيئة التي مل ُت َ�شكل
لغاي��ة الآن ،ويطالب��ون ب���أن ت�شكل ه��ذه الهيئة من
�أط��راف و�أ�شخا�ص حياديني وغ�ير تابعني لل�سلطة
التنفيذي��ة حيث تق��وم وزارة االت�صاالت بعملها يف
الوق��ت الراهن من �إ�شراف وتدقي��ق ومراقبة قطاع
االت�ص��االت كام ً
�لا .وي�ؤك��د الزرب��ا �أنه��م يرحبون
بقي��ام الهيئ��ة ولك��ن يعتق��دون ب�ضروري��ة وج��ود
التنظيم بغ���ض النظر عمن ينظم� ،إن كانت الوزارة
�أو الهيئ��ة �أو غريه��ا .ووافقت��ه �شرك��ة االت�صاالت
بدورها معربة عن �أنهم يرحبون ب�أي رقابة.

خطط م�ستقبلية �أو ق�ضايا م�شابهة

ال ميك��ن تعميم نتيجة هذه الق�ضية على امل�شرتكني
كافة كم��ا يقول الدرع��اوي�" :أثر احلك��م الق�ضائي
يرتب��ط فقط يف اخل�ص��وم املوجودي��ن يف الدعوى،
فه��ذا القرار غري �صادر عن حمكم��ة �إدارية ،لو كان
عن الق�ضاء الإداري كان �شمل عدد ًا �أكرب من النا�س
�ضم��ن ح��دود معينة ،وحت��ى الق��رار التف�سريي ال
مين��ع ح��دوث ق�ضايا م�شابه��ة فيما بع��د واملطالبة
فيه��ا ب�إعادة الر�س��م الثابت لأنه م��ا زال هذا الر�سم
ال ي�ستن��د لق��رار قان��وين" ،ولك��ن يف املقاب��ل ي�ؤك��د
هني��ة ب�أنه��م �سيذهب��ون للتقا�ض��ي با�س��م جمعي��ة
حماي��ة امل�ستهلك حتى لو مل تنجح الق�ضية لأنه من
ال�ضروري �أن تتم املحاولة.
وتتج��دد يف ه��ذا العام رخ�ص��ة �شرك��ة االت�صاالت
الفل�سطينية ولكن �أكد العكر على �أن الرخ�صة تنظم
عمل ال�شركة وال حتدد خدماتها ،ولهذا ي�شري �إىل �أنه
م��ن املمك��ن �أن يتم ف�ص��ل خط الثابت ع��ن النفاذ يف
ح��ال تطور التكنولوجيا وو�صوله��ا ملرحل ٍة متقدمة
�أكرث ،وب��دوره ي�شري الزرب��ا �إىل �أن ف�صل اخلدمات
لرمب��ا يكون �شيئ��اً وارد ًا ولك��ن من امله��م تذكر �أنه
عند ف�صل اخلدمات �ستكون هناك تبعات مادية لأن
اخلدمتني لهم��ا تكلفة م�شرتكة ويف ح��ال الف�صل قد
ترتفع تكلفة كل منهما على حدة.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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امل�صور جهاد نخلة ..حياة لي�ست ك�أي حياة
محمود حسنين*
 16عام��اً ومل تفارق��ه ،كان��ت مع��ه يف كل حلظات��ه ،اينما ذهب
تراه��ا عل��ى كتف��ه ،كطفلة مدللة ال تغ��ادر ح�ضن ابيه��ا� ،إال ان
املر���ض كان اقوى منها فجعله يفارقها ،فراق��ا لي�س هي ًنا ،فمن
اعت��اد عل��ى �ش��يء  16عاماً رمب��ا �سيحت��اج �إىل م��ا ي�شبهها من
الأعوام ليعتاد على فراقه.
جه��اد نخل��ة ( 43عاماً) اب��ن خميم اجلل��زون �شم��ال رام اهلل،
ب��د�أت رحلت��ه م��ع ابنت��ه املدلل��ة “الكام�يرا” من��ذ ان كان يف
ال�سابع��ة ع�ش��رة من عمره ،عم��ل يف الت�صوي��ر الفوتوغرايف يف
اح��د اال�ستوديوه��ات ب��رام اهلل ع��ام  ،1991تعلم في��ه التقاط
ال�ص��ور للأف��راح ،ومل يكن يعلم �أنه �سيلتق��ط يف مرحلة الحقة
م��ن حياته� ،صور ًا تناق�ض الأف��راح متاماً حيث م�آ�سي ال�شعب
الفل�سطيني �إثر احتالل غا�شم.

�سطوع نور �صوره

امتل��ك جهاد كامريا �شخ�صية عام � 1995أهلته اللتقاط ال�صور
وتعلم الت�صوير مبختلف جماالت��ه ،وبب�سمة الواثق من نف�سه
واملعت�� ّز بقدرت��ه على التح��دي ،يتح��دث جهاد ال��ذي كان من
�أوائ��ل امل�صورين يف وكالة الأنب��اء الفل�سطينية وفا عام 1997
م�ستعين��اً بكامريته ال�شخ�صية يف عمله ،فكان �أول عمل �صحفي
يغطيه هو م�ؤمت ٌر يف م�سرح الق�صبة يف املدينة.
مل يك��ن يف الت�سعيني��ات ،اهتمام بال�ص��ورة ومكنوناتها� ،إال �أن
جه��اد الذي �أدرك معن��ى ال�ص��ورة و�أهميتها ،ع��زم على تعلم
قواعد الت�صوير ال�صحايف ب�ش��كل �أعمق ،فالتحق بعدة دورات
للت�صوي��ر �أهمه��ا دورة عق��دت برعاية جامع��ة بريزيت قدمها
�آن��ذاك االعالمي نبهان خري�شة الذي يعتربه جهاد �أول معلميه
يف ه��ذا املج��ال ،وتوا�ص��ل دخول��ه ل��دورات �أهلت��ه لأن يك��ون

م�ص��ور ًا بارع��اً ،فا�صبح يجي��د التقاط ال�صور ب�شت��ى �أنواعها
(الطبيعية ،والفوتوغرافية ،وال�صحافية) ،فال�صورة تتحدث
عن نف�سها ،وتعادل �ألف كلمة كما يقول جهاد لـ «احلال».

ممنوع من ال�سفر و�صوره ت�سافر

وال يجل��ب االحتالل �سوى املنغ�صات ،ف��كان جهاد ممنوعً ا من
ال�سف��ر خ��ارج فل�سط�ين ب�أم��ر م��ن االحت�لال� ،إال ان �صوره مل
تق��ف على حدود الوطن ومل ي�ستطع االحتالل منعها من ال�سفر
ك�صاحبه��ا ،ف�ش��ارك جه��اد بع��دة معار���ض �أقيم��ت يف العراق
واليون��ان وفرن�سا ،معار�ض مل يكن جهاد حا�ضر ًا فيه بج�سده،
وكانت �صوره املميزة تتحدث عنها يف كل مكان.
عاي���ش جه��اد م��ا ح��ل بال�شع��ب الفل�سطيني من جم��ازر خالل
االنتفا�ض��ة الثانية ،فعمله يف جمال الت�صوي��ر جعله �أكرث قرباً
م��ن الواق��ع ،وت��رك يف نف�سه �أثر ًا م��ن م�شاهد مروع��ة للأطفال
الذي��ن ق�ض��وا با�سته��داف االحتالل له��م بال�صواري��خ املميتة،
ومتزق �أ�شالئهم.

مذكرات م�ص ّور

ويف حديث��ه مع «احل��ال» ي�ستذكر جهاد اف�ضل �ص��ور التقطها
خ�لال عمله ال�صحف��ي ،فيقول ان اف�ضل �صورت�ين يف تاريخه،
كانت الأوىل خالل مواجهات ب�ين �شبان فل�سطينيني واالحتالل
يف جب��ل الطوي��ل بالب�يرة �شم��ال رام اهلل ،عندم��ا اعتقل جنود
االحتالل حينها فتى مل يتجاوز عمره  17عاماً ،ومزقوا مالب�سه
و�أجربوه على امل�شي فوق اال�سالك ال�شائكة ،ف�سالت دما�ؤه من
انح��اء ج�سده ،هذه ال�ص��ورة ف�ضحت عنجهي��ة االحتالل �ضد
�أطف��ال فل�سط�ين ،وال�صورة الثاني��ة كانت على حاج��ز قلنديا
�شم��ال القد�س ،حي��ث عمد جن��ود االحت�لال اىل التنكيل مب�سن

جت��اوز عمره الـ 70عام��اً ،فلم ي�سمحوا ل��ه باجللو�س وانتظار
دوره يف عبور �آلة التفتي���ش الإ�سرائيلية املهينة ،ومل ي�سمحوا
ل��ه بالوق��وف ،بل جعل��وه يجل���س القرف�صاء ب�ص��ورة مرهقة
ل�شيخوخت��ه ،فه��ي ال ت�ص��ل ح�� ّد اجللو���س الت��ام وال الوقوف
الت��ام ،فكانت هذه ال�صور �أكرث ما �أثر يف جهاد امل�صور وكل من
�شاهدها.
�أم��ا عن �أ�سو�أ �صورة يف م�سريته ،فقال جهاد« :التقطتُ �صورة
ل�شاب م�صاب يف ر�أ�سه �أثناء مواجهات مع االحتالل يف رام اهلل،
�أردتُ حينه��ا �أن �أوث��ق جرائم االحت�لال� ،إال ان �سرعة احلدث
انعك�س��ت عل��ى �سرعتي يف الت�صوي��ر ،الأمر ال��ذي حرمني من
التق��اط �أف�ضل �ص��ورة قد يلتقطه��ا ال�صحف��ي يف فل�سطني ،فلم
ت�صلح هذه ال�صورة حينها للن�شر».
وي�ص��ف امل�ص��ور جه��اد امل�صوري��ن ال�صحفي�ين الفل�سطينيني
ب�أنه��م مبدع��ون يف عملهم ،ويجي��دون التقاط ال�ص��ور اجلميلة
واملع�برة عن احل��ال الفل�سطيني يف م�أ�ساته ت��ارة ويف جوانب
اجلمال تارة �أخرى.

املر�ض يحا�صرين

«مر���ض ال�سرطان امل�ستفحل يف ج�سدي حرمن��ي من ممار�سة هواية
بح��زن عمي��ق يرافقه عبو���س يف الوجه ع�بر جهاد عن
الت�صوي��ر»،
ٍ
معاي�شت��ه ال�صعب��ة ملر���ض ال�سرط��ان .وراح ي�ضي��ف« :ال�ص��ورة
ال�صحفي��ة حتت��اج �إىل �سرعة تفكري قب��ل التقاطها وهذا م��ا ال �أملكه
اليوم ،ف�إ�صابت��ي مبر�ض ال�سرطان يف ر�أ�سي منذ � 5سنوات �أفقدتني
�أه��م احلوا�س التي يعتمد عليها امل�صور يف عمله ،فما عدت قادر على
االم�ساك بكامريا ،او على اتخاذ و�ضعية الت�صوير ،او حتى التفكري
باحلدث قبل ت�صويره ،او ادراك زاوية جميلة �ألتقط ال�صورة منها.
من��ع االحت�لال جهاد من ال�سف��ر وهو يف يف عنف��وان �شباب��ه وخ�ضم عمله
ال�صحف��ي ،وحرم��ه م��ن امل�شارك��ة يف معار���ض �أو م�سابق��ات للت�صوي��ر،
لي�سمح له فيما بعد بال�سفر لغر�ض العالج من املر�ض الذي ي�أخذ كل ثانية
بع�ض��اً م��ن عمره ،ويلته��م حوا�سه الواح��دة تلو الأخ��رى ،وك�أن �سيا�سة
االحت�لال ممنهجة عل��ى االنتقام من ال�صحفي الفل�سطين��ي الذي يعمد كل
مرة على ف�ضح االحتالل ويكون ً
�سفريا لق�ضيته العادلة عرب كامريته.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

طالبة الغرافولوجي رنا رمياوي ..ت�سمع �صوت الأحرف وترى حركاتها
إيمان حامد*
للح��روف �صوت ودالالت ،ال نلتفت �إليها لغمو�ضها ،لكن طالبة
التغذي��ة يف جامعة بريزي��ت رنا رمياوي� ،سمع��ت �صوت هذه
احل��روف ،ونظ��رت اليها بطريقة غري م�ألوف��ة ،ف�صارت احدى
طالبات علم الغرافولوجي.
ظه��رت موهبة حتليل ال�شخ�صية ع��ن طريق خط اليد لدى رنا
ع��ن طريق ال�صدفة حيث تق��ول" :اكت�شفت وجود هذه القدرة
لدي عن طريق لعبة غري مدرو�سة حني بد�أت مبالحظة �صفات
معين��ة يف احلروف التي تكتبها �صديقات��ي يف املدر�سة ،وبد�أت
بتحلي��ل خطوط ل�شخ�صيات ال اعرفهم وكنت ن�سبة امل�صداقية
حينه��ا  ،%70يف الوقت الذي مل اكن اعلم �أن هذه املوهبة تدور
ح��ول عل��م مثبت ومع��روف يدع��ى عل��م الغرافولوج��ي الذي
يك�ش��ف ال�سم��ات ال�شخ�صي��ة للكاتب من خالل احل��روف التي
يكتبها".
يذك��ر ان ه��ذا العلم ظهر من��ذ الق��رن التا�سع ع�ش��ر ومر بعدة
مراحل ،حيث مت ت�أ�سي�س "اجلمعية الأمريكية للجرافولوجي"
ر�سمي��ا ع��ام  ،1927ومنذ ذلك احلني ب��د�أ يدر�س يف اجلامعات
حول العامل.
وح�صل��ت الرمي��اوي عل��ى منح��ة متخ�ص�ص��ة يف درا�سة علم
الغرافولوج��ي معتمدة م��ن االكادميية الدولي��ة يف فرن�سا ،من
خ�لال امل��درب الدويل يا�س��ر حج��ازي ،الأمر الذي �ش��كل لديها
نقط��ة حتول ترتك��ز عليها يف حتليالتها من خ�لال �أ�س�س علمية
دقيقة ومو�سعة ،كما �أ�شارت.

�أ�ستاذ علم نف�س يعلق

ور�أى �أ�ست��اذ علم النف���س يف جامعة بريزي��ت موري�س بقلة �أن
هن��اك ع��دّة طرق يف التعرف عل��ى �شخ�صية االن�س��ان ،واحدة
منه��ا حتليل اخلط ،ولكن��ه ال يعتقد �أنه��ا الو�سيلة الوحيدة يف
الك�ش��ف عن �سمات ال�شخ�ص ،لأن احلكم على ال�شخ�صية ميكن

�أن ي�أت��ي من �أكرث من م�صدر نظرا لتع��دد �شخ�صيات االن�سان،
فمث�لا عندم��ا نحكم عل��ى ال�شخ�ص م��ن خ�لال كتابته حلروف
متقاطع��ة وقريب��ة عل��ى بع�ضه��ا ،وحتلي��ل �شخ�صيت��ه بانه��ا
�شخ�صية انطوائية ومنغلقة على نف�سه ،بالتايل يتجه ال�شخ�ص
ل�سلوك هذه ال�صفات بناء على حتليالت املخت�صني.
ور�أى بقل��ة ان الغرافولوجي علم لك��ن الكثري ممن دخلوا على
هذا العلم هواة يفتون بطريقة خاطئة .
وكغ�يره م��ن العل��وم ،الق��ى عل��م الغرافولوج��ي العدي��د من
االنتقادات واالتهامات ب�أنه �ضرب من الدجل والتكهن ،لكن رنا
التي ال ت�ؤمن بال�شعوذة وق��راءة الكف والفنجان ت�ساءلت عن
العالقة املنطقية بني �شخ�صية االن�سان والفنجان الذي ي�شربه
�أو �شخ�صيت��ه واخلط��وط املر�سوم��ة بي��ده الت��ي ال ي�ستطي��ع
التحك��م به��ا ،م�ؤك��دة يف الوقت ذات��ه ان هناك عالق��ة منطقية
وموثقة علميا بني ال�شخ�صي��ة وطريقة كتابتها ،الن كل ان�سان
يكتب بطريقة خمتلفة تتحكم بها االع�صاب املوجودة باال�صبع
الت��ي تدفع ال�شخ�ص مل�سك القل��م بطريقة تختلف عن االخرين
تدفع��ك لدمج احلروف بطريقة معين��ة االمر الذي يكون �سببه
امت��دادا لالع�صاب الت��ي متكنك من التعامل ب�ش��كل م�ستقل مع
االم��ور يف حياتك ،فكما تتعامل مع ا�صغر االمور بحياتك وهي
احل��روف و�إم�س��اك القلم ،تتعام��ل مع اكرب االم��ور واملواقف
التي متر بها .
و�أقام��ت رن��ا زاوي��ة خا�ص��ة لتحلي��ل ال�شخ�صي��ات يف الي��وم
املفت��وح لكلي��ة االداب يف جامع��ة بريزي��ت ،وق��د الق��ت اقباال
وا�سع��ا من قب��ل الطالب على حتليالتها حي��ث حللت ما يقارب
 120طالبً��ا وطالب��ة ،كما �أن�ش�أت �صفحة عل��ى موقع التوا�صل
االجتماع��ي في�سب��وك �ساعدته��ا عل��ى ن�شر موهبته��ا للجمهور
ال��ذي ميلك الف�ضول ملثل هذه املوا�ضي��ع ،حيث ا�شارت احدى
الفتي��ات الت��ي حللت له��ا خطها ب���أن ردة فعله��ا يف البداية ب�أن

طالبة التغذية رنا خالل اليوم املفتوح حتلل النا�س من خطوطهم.

ه��ذه ال�صفات ميكن ان يحملها اي �شخ���ص ،ولكن عندما بد�أت
تتعمق وت�شرح اك�ثر �شعرت ب�أنها تلم�س �صفاتي ب�صدق االمر
الذي اثر بي وخلق لدي �شعورا ايجابيا.

حتليل خطوط ال�شهداء

وكان��ت رن��ا اجته��ت اىل حتلي��ل ر�سائ��ل وو�صاي��ا ال�شه��داء
والأ�س��رى ،رغب��ة منه��ا مبوا�ساته��م وب��ث الأم��ل يف نفو�سهم،
حي��ث حلل��ت و�صي��ة ال�شهي��د مهن��د احللب��ي ،الت��ي مل�ست من
واع و�ضع امامه هدف��ا وا�ضحا عن
خالله��ا �شخ�صية �شخ���ص ٍ
دراية م�سبقة مباهيته ،ومل يكن االمر نتيجة الت�سرع والتهور،
باال�ضاف��ة لر�سالة اال�سري حممد القيق خ�لال فرتة ا�ضرابه يف
الي��وم الثمانني التي �أكد فيها �أنه ما�ض يف ا�ضرابه ،حيث كانت
نتيج��ة التحليل �صادمة ج��دا لأنه كان �شخ�صا يف عز قوته على
الرغ��م من عدم تناوله للطعام منذ ف�ترة طويلة وحمافظ على

ه��ذه الق��وة من اخلط واحلج��م وال�ضغط عل��ى القلم ور�سمة
احل��روف والزوايا ،وقد حاولت جاهدة الو�صول اىل عائلته يف
تلك الفرتة لتخربهم �أن حممد قوي وم�صر ومتم�سك بهدفه ولن
يي�أ�س �أو يرتاجع للحظة .
رن��ا الت��ي دفعها الف�ض��ول اىل معرف��ة ال�شخ�صي��ات من طريق
خط��وط اليد قالت لـ "احلال"" :ان هدفها تعريف النا�س بنقاط
قوته��م ليعرفوه��ا وي�ستغلوه��ا بحياتهم ،وت�ضي��ف" :من غري
املمك��ن �أن �أحلل �شخ�صي��ة ان�سان لأخربه ع��ن �سلبياته ،هناك
ع��دد م��ن الفتي��ات اللوات��ي حللت له��ن �شخ�صياته��ن بكني من
الفرح��ة ،حي��ث ان�صدم��ن ب�أنهن وج��دن �شخ�ص��ا ا�ستطاع فهم
مكنوناتهن وفهم قدراتهن الداخلية التي تعنب كثريا يف التعبري
عنها ،وهذه هي ر�سالتي التي ارغب ب�إي�صالها".
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�أنا ل�ست من هنا ...بل من هناك

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

أمير حموري*
ت�ص��ادف هذا ال�شهر ذكرى اجتي��اح الع�صابات ال�صهيونية لفل�سطني التاريخية وارتكاب املذابح وعمليات التهجري بحق
مئ��ات االالف م��ن ابن��اء �شعبنا ،ففي � 15أي��ار  ،1948اعلن عن قيام دول��ة اال�ستيطان والعن�صرية عل��ى ار�ض فل�سطني
التاريخية ،ومنذ ذلك احلني اىل يومنا هذا ،انفتح الباب على م�صراعيه على نكبة القتل والت�شريد والنفي واللجوء ،التي

ما زال �شعبنا يدفع من حياته ثمن ويالتها.
"احل��ال" يف ه��ذا الع��دد حتي��ي الذكرى مبقابالت م��ع طالب من جامعة بريزي��ت ينحدرون من عائ�لات الجئة ،ويعدون
اجليل الثالث من ابناء النكبة عرب حديث معهم عن مكانهم اال�صلي الذي يجب ان يعودوا اليه ،وهنا كانت هذه االجابات.

والء زيد النبايل -طالبة يف تخ�ص�ص القانون

حممود عقل -تعليم اجتماعيات

�أنا من قرية بيت نباال املهجرة منذ تاريخ  ١٥/٨/١٩٤٨وال تزال يف قب�ضة اال�ستيطان اال�سرائيلي.
مل �أر قريت��ي ق��ط ،ولكني �أ�شتاقها من حديث جدي وجدتي عنها وعيونهم تن��ز دمعاً على بيتهم الذي بنوه حجرا
فوق حجر ،اتخيل مالمح قريتي من حديثهم عن خبز ال�صباح الذي كانت ت�صنعه جدتي لعائلتها قبل الذهاب اىل
كروم الزيتون والربتقال� ،أمتنى العودة اىل بيت نباال والدرا�سة يف مدر�سة القرية مع �أخي ،وكلي ثقة �أين �س�أكمل
درا�ست��ي بنف���س م�ستوى درا�سة �أخي لأن جدي دائماً يكرر لن��ا قوله "�إحنا بنفرق�ش بني بناتنا و�أوالدنا وان �شاء
هلل يا �سيدي انت بت�صريي حمامية و�أخوكي ب�صري دكتور".
و�أقول لقريتي �إننا لن نن�سى و�صية �أجدادي بكِ .

ان��ا من لفتا الواقعة على ارا�ضي مدينه القد���س وتبلغ م�ساحتها حوايل  8743دومنا وت�شرتك يف احلدود مع عدد
م��ن الق��رى القد�س املحتلة ويتمركز اغلبية �سكان لفتا املهجرين يف منطق��ة ت�سمى ار�ض ال�سمار القريبة من وادي
اجل��وز ،واري��د القول ان الكثري من االالم ت�صيبني كلما قمت بزيارة لفت��ا ،وانا ال ا�ستطيع العي�ش فيها ويف بيوت
اج��دادي ،كم��ا �أرى جم��ال وروعة قريتي واردد داخل��ي :اىل متى هذا االحتالل قائم ومت��ى �سنعود؟ واجيب اننا
حتما عائدون اىل بيوتنا واىل ارا�ضينا واىل قريتنا احلبيبة رغم الدمار الذي حل بها وب�إذن اهلل �سنعمرها ون�سكنها
جمددا.

روال �أبو م�سلم -تخ�ص�ص ادارة عامة

و�سام زهران -هند�سة مدنية

ان��ا م��ن مدينة اللد التي وقعت حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية عام  ١٩٤٨وال ت��زال حتت �سيطرته ،اذ نزح عدد كبري من
�سكانها العرب وا�ستوطن اال�سرائيليون فيها ،و�أقام االحتالل طريقا من تل ابيب للقد�س على ارا�ضيها ما قل�ص �أهمية
مدينتي اللد والرملة كملتقى للطرق الرئي�سية ،اذ ت�ؤدي هذه الطريق اىل مطار بن غوريون.
يف ذكرى نكبة �شعبي اوجه حتية �إكبار وقبالت حارة لرتاب فل�سطني الطهور عامة وملدينة اللد ،حتية من �آل ابو
م�سلم من اهل اللد الأ�صيلني مهما تبدلت �أوطاننا وجل�أنا �أو تهجرنا فنحن قادمون يا لد يا �أعز و�أغلى بقاع الأر�ض
علي ،الآن انا الجئ وغدا نحيا ومنوت على ترابك يا ل ّد ويا فل�سطني.

ان��ا م��ن قري��ة كفر عانا الواقع��ة �شرق مدينة ياف��ا ،كان عدد �سكانه��ا  2000ن�سمة ،ومن بينه��م  200يهودي قبل
النكب��ة ،امت��ازت بطيب العي�ش واحلي��اة فيها ،و�أي�ض��اً كغريها من مناط��ق ال�ساحل ا�شتهرت بزراع��ة ال�سم�سم
وبي��ارات الربتق��ال .االن عمري  22عاما وانا �أحلم بر�ؤية �أر���ض �أجدادي التي طاملا حدثتني جدتي عنها ،رحلت
جدتي وجدي ،وبعد مرور  68عاماً على تهجريهم ما زال حلم العودة �إىل كفر عانة را�سخا ويكرب معي كل يوم.

�أحمد فرج -هند�سة مدنية
�أ�سماء وهدان -طالبة قانون
ان��ا من قرية عنابة املهجرة الواقعة بني الرمل��ة والقد�س (ق�ضاء الرملة) وهي اليوم عبارة عن بقايا من حجارة
البي��وت املهدوم��ة وال ي�سكنها �أحد ،ا�شتاق لها وللعي�ش فيها ،ومع �أنني �أعي�ش يف بقعة اخرى من هذا الوطن ،اال
ان احلن�ين ي�أخ��ذين اىل عنابة ولي�س هن��اك �أي بديل عنها ،وحالي��ا ال ا�ستطيع زيارتها وقتما �أ�ش��اء ،اال انه اي�ضا
ي�صعب علي ر�ؤيتها وهي مهجرة وغري معمرة.

ان��ا م��ن قرية املاحلة املهجرة عام  1948وتق��ع جنوب مدينة القد�س املحتلة ،وبع��د مذبحة دير يا�سني من قرى
بني ح�سن تهجر جدي وعائلته منها ومتت م�صادرة ارا�ضيهم ومل يتبق اي عربي فل�سطيني فيها ،واملاحلة اليوم
تعت�بر املرك��ز التجاري ملدينة القد�س ووجه العا�صمة امل�شرق الحتوائه��ا على العديد من املعامل ،املاحلة اليوم
يطلقون عليها ا�سم "ماناحات" او ملحة ،ونعي�ش اليوم بالقرب منها على اجلبل املقابل يف قرية �شرفات ،وان �شاء
اهلل �سنعود للماحلة مهما طال الزمان.

�سجود عرمان -طالبة �صحافة واعالم

ه�شام عمار -طالب علم حا�سوب

ان��ا من قرية ال�برج املهجرة ق�ضاء الرمل��ة واملقامة عليها حالي��ا م�ستوطنة "مودعيم" ،ورغم حب��ي للقرية التي
اعي���ش فيها حاليا وه��ي دير قدي�س� ،إال �أنني مل �أ�شعر يوما �أنها قريتي الأ�صلية ،وقلبي ال يزال معلقا بالربج رغم
اين مل �أرها يوما ولكن جدي يحدثني عنها دوما ،واحب ان اقول لقريتي اين عائدة لها يوما ما ومهما طال الزمان.

�أن��ا م��ن قرية دير �أيوب املهجرة جنوب �ش��رق مدينة الرملة التي هجرنا منها عام  ،1948وهي االن غري م�سكونة
وتوج��د فيه��ا حممي��ة تابعة لدولة االحت�لال .ا�شتاق لقريت��ي وامتنى الع��ودة اليها ،والإن�س��ان ال ين�سى ار�ضه
وا�صل��ه ،بالرغ��م من �أن النا���س يف املخيمات يعي�شون مع بع�ضه��م حياة جميلة ،لكن احلن�ين اىل املكان اال�صلي
دائماً هو اال�صل.

يف غزة ..تربية احلمام من الهواية �إىل اال�ستثمار
نرمين الجدي
ي�ستغ��ل مرب��و احلمام يف غزة هوايته��م يف اجتاهني :الأول
ع�شقه��م لرتبية احلم��ام ،والثاين اال�ستثمار امل��ايل ،وبذلك،
يحافظ��ون عل��ى �شغفه��م يف اقتنائها ويحقق��ون م�صاحلهم
االقت�صادية.
ي�ض��ع حمم��د نعمان طي��وره يف غرفة خا�ص��ة ونظيفة على
�سطح منزله .يقول حممد املعروف با�سم
"حلقوم��ة" ال��ذي يرب��ي  100طري" :رغ��م وحدتي ،لكن
احلمام كان �صديق يل منذ الطفولة".
هواي��ة "حلقوم��ة" البال��غ م��ن العم��ر  45عام��اً ،لي�س��ت
مقت�ص��رة عليه يف غ��زة ،ففي ح ّيه ،هن��اك العديد من غرف
احلمام (الع�ش�ش) املت�شابهة يف هياكلها ،ترتبع فوق �أ�سطح
املن��ازل املج��اورة �شرقي مدينة غزة ،وهن��اك الآالف منها
عل��ى امتداد املدينة ،تختلف ع��ن بع�ضها يف مواد الإعداد؛
فبع���ض الغ��رف �إ�سمنتي��ة ،و�أخ��رى �صنع��ت م��ن �أل��واح

خ�شبية ،ونوع ثالث حتي��ط عمدانه �شوادر قوية ،وت�ؤوي
كل منها ما يرتاوح بني � 20إىل  50زوجً ا من احلمام.
وفيما ي�ش�تري مربو احلمام الطيور من بع�ضهم ،فقد جمع
"حلقومة" طيوره بنف�سه منذ �سن العا�شرة عندما �أعطته
والدته زوجً ا من احلمام لريعاهما.
�أحب احلم��ام منذ �صغره ،وب��د�أ ب�صحب��ة والدته ي�شرتي
طي��ور ًا �أك�ثر من �س��وق اجلمع��ة� ،إح��دى �أ�س��واق مدينة
غزة ال�شهرية ،ويقول م�ش�ير ًا �إىل (زغاليل) �صغار احلمام
حديث��ة التفقي�س" :قم��ت بتزويج نوعني م��ن احلمام ،ذكر
احلمام البزوم��ي لأنثى احلمام ال��دوار ،لينتج نوع هجني
من احلمام ي�سمى هجني دوار".
وق��د اقتن��ى "حلقوم��ة" منذ �صغ��ره معظم �أن��واع احلمام
كالبلجيكي والبلدي واحلمام الربي والقالب والإ�سكندراين
وال�سنف��ر والبزوم��ي وال��دوار ،وغريها من الأن��واع التي

رعاها وتاجر بها على مر ثالثة عقود ونيف.
ويطع��م حلقوم��ة حمامات��ه وي�ضمد جروحه��ن وي�سميهن
ويطل��ق عليهن الألق��اب ،وي�سقيه��ن وي��داوي �أمرا�ضهن،
وينظ��ف م�سكنه��ن بالتناوب م��ع �أبنائ��ه يف �أوقات حمددة
كل ي��وم ،ولهن اهتمام خا�ص وحمب��ة كحبه لأبنائه الأحد
ع�شر.
ويقول" :بعد توقفي عن العمل يف �إ�سرائيل ،حتول اقتنائي
للطيور من الهواية �إىل اال�ستثمار".

�أ�سواق الطيور يف غزة

ويرت��اد النا���س �س��وق الطي��ور يف غزة ي��وم اجلمعة،
وهن��اك تتن��وع الطي��ور ب�أ�شكاله��ا و�ألوانه��ا ،ورواد
ال�س��وق خلي��ط خمتل��ف ،فالبع���ض يرب��ي احلم��ام
والبع���ض يربيه ح ًّب��ا وهواية ،والبع���ض الآخر يعده
ا�ستثما ًرا مال ًّيا وجتارة.
ويتحدث �أحم��د جودة ( 30عامًا) من خمي��م جباليا ،وهو

�أح��د مرب��ي احلم��ام الذين خا�ض��وا احلرفة حديث��اً قائ ًال:
"بعد فق�س بي�ض احلمام� ،أذهب لل�سوق و�أبيع ب�ضاعتي
�لا ،لأ�ساه��م يف رفع الدخل قلي ً
مقاب��ل � 50شيق ً
�لا ،فحرفتي
كعام��ل يف البن��اء غ�ير كفيل��ة بتوف�ير كاف��ة املتطلبات يف
املنزل.
وي�ضي��ف ج��ودة" :يف بع���ض الأوق��ات� ،أبي��ع الزغالي��ل
لأقاربي وجرياين ل�شراء حبوب و�أعالف احلمام ،و�أحر�ص
عل��ى االهتم��ام به��ا كاهتمام��ي ب�أطف��ايل ،وتنظي��ف بيته��ا
ومعاجلتها يف حال مر�ضها.
وق��ال ج��ودة عن معر���ض احلم��ام ال��ذي �أقيم م�ؤخ�� ًرا يف
مدين��ة غزة ،حيث ت�صطف �أقفا�ص الطيور مل�سافات بعيدة
داخ��ل املعر�ض" :يوج��د حمام الإ�سكن��درون وامللطي�سي،
والزاجل وال�شامي ،وترتفع �أ�سعارها كندرة وجودها".
م��ن ب�ؤ�س احلال يف غ��زة �أن الهوايات تتحول ،حتت وط�أة
الظ��روف ال�صعب��ة �إىل ا�ستثم��ارات ت���أكل ال�شغف واملتعة
مقابل مردود مايل متوا�ضع.
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� 20ألف دومن من �أرا�ضي دير ا�ستيا حُم ّرمة على �أ�صحابها
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عبد القادر عقل
�أ�شب��ال يرفعون الأعالم الفل�سطينية يف وجوه جنود االحتالل
و�أم��ام �سي��ارات م�ستوطني��ه ،وع�ش��رات املزارع�ين الرك��ع
ال�سج��ود ي���ؤدّون ال�ص�لاة حت��ت ح��راب االحت�لال ،وجنود
يت�أهب��ون باك��ر ًا للقم��ع ،وم�ستوطنون ي�صرخ��ون للت�شوي�ش
على امل�ص ّلني� ،أما املقاول ،فيكمل ما بد�أه بحماية �إ�سرائيلية..
ه��ذه هي ال�صورة يف فعالية اجلمعة الأ�سبوعية قرب ال�شارع
اال�ستيط��اين املح��اذي لبلدة دي��ر ا�ستيا �شمال غ��رب �سلفيت،
الت��ي تنظ��م احتجاج��اً عل��ى �إغ�لاق االحتالل خلم�س��ة طرق
زراعي��ة رئي�سية حرم��ت مئات املزارعني م��ن الو�صول لنحو
 %70من �أرا�ضي البلدة.
ي��روي املزارع احلاج يو�سف عقل ( 85عاماً) احلكاية بقوله:
"قب��ل ع��دة �أ�شهر ا�ستغ��ل االحت�لال عملية تعبي��د ال�شارع
االلتف��ايف ليغل��ق �أرا�ضين��ا الزراعي��ة بطريق��ة ملتوي��ة ،فوق
�سطح الأر�ض� ،أن�ش�أ املقاول جدار ْين :الأول �إ�سمنتي منخف�ض
االرتف��اع والث��اين اجل��دار احلدي��دي اخلا���ص بالر�صي��ف
ولكن��ه مرتف��ع ب�ش��كل �أكرب من الطبيع��ي ،و�أي�ضا حف��ر �أقنية
عميق��ة للمي��اه على طول ال�ش��ارع مال�صق��ة للجدار ْين ،الأمر
ال��ذي مينعنا من امل��رور اىل �أرا�ضينا الت��ي يعزلها ال�شارع"،
وي�ضيف عقل" :قبل ب��دء م�شروع التعبيد كانت هناك فتحات
�صغ�يرة يف اجلدار احلديدي تتيح املرور ،لكن اليوم ال�شارع
كل��ه ُمغلق ،وكافة املنافذ الوا�صل��ة لأرا�ضي املنطقة الغربية
يف دي��ر ا�ستيا غري مفتوحة ،الأمر الذي يجعل مرور املزارعني
وحتى الدواب واجلرارات الزراعية م�ستحيال".
وي�ؤك��د عقل �أن االغالق يحرم مئ��ات املزارعني من تواجدهم
لتفق��د �أرا�ضيه��م املزروع��ة بالزيت��ون ،وي�ض ّيق عل��ى مو�سم
احلراثة والتقليم� ،إ�ضافة ملنعهم من قطف النباتات املو�سمية
مثل املريمية والزعمطوط والل�سان وغريها.
رئي���س بلدية دي��ر ا�ستيا �سعيد زيدان يق��ول �إن االغالق �شمل
خم�س��ة ط��رق زراعي��ة رئي�سي��ة ،منه��ا �أربع��ة تع��ود للعه��د

العثم��اين قب��ل وج��ود االحت�لال ،وه��ي :طريق ك��رم عو�ض،
وطري��ق خل��ة اجلام��ع ،وطريق بئ��ر ال�سوي��د ،وطريق خلة
الب��وم .وي�ش�ير زي��دان �إىل �أن االغ�لاق ميت��د عل��ى م�سافة 2
كيلو م�تر ،من مدخ��ل م�ستوطنة "رفافا" و�ص��و ًال �إىل مفرتق
م�ستوطن��ة "ياك�ير" املحاذيت�ين للبلدة .ويو�ض��ح زيدان �أن
االغ�لاق يعزل نحو  %70من �أرا�ض��ي بلدة دير ا�ستيا ويحرم
مزارعيها من الو�صول �إليها ب�سهولة.
ويتاب��ع زي��دان" :ال�ض��رر ال يقت�ص��ر على حرم��ان نحو 450
مزارع��اً من الو�ص��ول لأرا�ضيهم فقط ،ب��ل �إن االحتالل تع ّمد
اقت�لاع عدة �أ�شجار زيت��ون مبحاذاة ال�ش��ارع �أثناء تعبيده،
علماً �أنها ال تُعيق العمل والإغالق.
وح��ول االعت�ص��ام الأ�سبوع��ي احتجاجاً عل��ى االغالق يقول
زي��دان" :ما�ض��ون ،م�ستم��رون ،حت��ى حتقي��ق هدفن��ا بفتح
الط��رق الزراعي��ة ،ورغم حم��اوالت امل�ستوطن�ين ا�ستفزازنا
�أثن��اء ال�ص�لاة يف اجلمع��ة ال�ساد�سة واعت��داء االحتالل على
املواطنني بر�ش غاز الفلفل� ،إال �أننا لن نرتاجع".
م��ن جهت��ه ،ي�ؤكد ع�ض��و بلدي��ة دير ا�ستي��ا نظمي �سلم��ان �أن
ال�ش��ارع مبثاب��ة طريق �سريع مل��رور ال�سي��ارات ،الأمر الذي
يجع��ل اجتي��از ال�ش��ارع خماطر ًة غ�ير حم�سوب��ة العواقب،
فاخلط��ر �سي��زداد عل��ى املزارع�ين �إذا حاول��وا امل��رور نحو
�أرا�ضيه��م ك��ون الر�صي��ف ُمغلقاً م��ن اجلانبني ،من ّوه��اً لعدم
وج��ود �أي الفت��ات �إر�شادية �أو �إ�ش��ارات مرورية على الطرق
الفرعية الزراعية وغري الزراعية يف ال�شارع.
ويو�ض��ح �سلم��ان �أن الو�ض��ع �سيتفاق��م و�سيغ��دو �أكرث �سوء
خ�لال الأ�شهر القادمة قبيل مو�سم الزيت��ون ،م�ؤكد ًا �أن القليل
طريق بديل �أكرث خطر ًا
من املزارعني حالياً ُي�ضطرون ل�سلوك
ٍ
ووقت��اً و�أك�بر م�ساف ًة وجه��د ًا ،عرب امل��رور مبح��اذاة الثكنة
الع�سكري��ة مل�ستوطن��ة "رفاف��ا"� ،سعياً منه��م للو�صول وراء
طري��ق �أخرى للو�صول
ال�ش��ارع االلتف��ايف ،ثم معاودة �سلوك
ٍ

�صالة على الأرا�ضي املحظورة على �أ�صحابها ،فيما �آليات االحتالل حتر�س �آليات اال�ستيطان.

لأرا�ضيه��م الزراعي��ة� ،أو املرور مبحاذاة مف�ترق م�ستوطنة
"ياكري" للمرور على طول ال�شارع االلتفايف من الداخل.
وي�شكو �سلمان من قلة اهتمام معظم و�سائل االعالم باملو�ضوع
يف ظ��ل احلديث عن �إغالق االحتالل لنحو � 20ألف دومن ،منها
� 12ألف دومن مزروعة ب�أ�شجار الزيتون.
من�س��ق احلمل��ة ال�شعبي��ة ملقاوم��ة اجل��دار واال�ستيط��ان
مبحافظ��ة �سلفي��ت رزق �أبو نا�ص��ر ي��رى �أن �سيا�سة االغالق
قدمي��ة جديدة ،والو�ضع يف بلدة دير ا�ستيا مخُ طط له بق�صد،
ويه��دف لع��زل غالبي��ة الأرا�ض��ي الزراعي��ة والتنغي�ص على
�أ�صحابه��ا ،م�ش�ير ًا �إىل وج��ود ط��رق زراعية �أخ��رى ال تزال
مغلقة منذ �سنوات طويلة.
وي�ؤك��د �أبو نا�صر �أن اخلطورة متكن يف كون ال�شارع االلتفايف
حيوي ومزدحم بال�سيارات املارة ،فهو الرابط بني حمافظتي
�سلفيت وقلقيلية من جهة ،وكذلك بني رام اهلل واملدخل الغربي

لنابل���س وقلقيلي��ة و�سلفي��ت من جه��ة �أخرى ،ويتخ��وف �أبو
نا�ص��ر من عزوف املزارعني تدريجياً عن ا�ست�صالح �أرا�ضيهم
واالعتن��اء بغرا�سه��م ب�سب��ب االغ�لاق والت�ضيي��ق احل��ايل،
خا�ص��ة �أن متو�سط عدد �أفراد الأ�سرة يف بلدة دير ا�ستيا يبلغ
� 5أفراد ،واحلديث يدور عن  450مزارعاً مت�ضرر ًا.
ويتاب��ع �أب��و نا�ص��ر" :بل��دة دي��ر ا�ستي��ا الت��ي تحُ ي��ط به��ا
امل�ستوطن��ات كم��ا يحي��ط ال�س��وار باملع�صم تع��اين �أي�ضاً من
�شح املراعي بفعل م�صادرة االحتالل لآالف الدومنات �سابقاً،
واالغ�لاق احل��ايل �سيغل��ق �أح��د املراع��ي املتبقي��ة �أم��ام من
ميتهنون حرفة الرعي" ،م�شري ًا �إىل �أن الق�سم الأكرب من �سكان
رزق
بلدة دير ا�ستيا ي�شكّل قطاع الزراعة بالن�سبة لهم م�صدر ٍ
ودخل �أ�سا�سي.
ٍ
وكان��ت بع���ض �أرا�ض��ي املنطق��ة الغربي��ة املعزول��ة �شهدت
اقتالع لأ�شجار الزيتون يف �شهر �آب من عام .2011
عمليات
ٍ

ملاذا يعد الذهب اال�ستثمار الأقل �أما ًنا يف االقت�صاد الفل�سطيني؟
خالد جهاد أبو عامر
�ضع��ف وق�ص��ور يف
يع��اين االقت�ص��اد الفل�سطين��ي م��ن
ٍ
جمي��ع جوانبه� ،أثر ب�شكل وا�ض��ح على احلياة اليومية
للمواطنني ،نظر ًا للظروف ال�سيا�سية املتمثلة باالحتالل
الإ�سرائيلي� ،إ�ضافة �إىل االنق�سام ال�سيا�سي الذي ما زال
�أحد �أ�سب��اب تفكك البني��ة االقت�صادية لل�ضف��ة الغربية
وقطاع غزة ،منذ قرابة الع�شر �سنوات.
وثم��ة م�شكل��ة ب��د�أت تطفو عل��ى ال�سطح ،وه��ي �ضعف
الثقة بالذهب كخيار "لالدخار الآمن"� ،أو ما يطلق عليه
ا�صطالحاً اال�ستثمار يف "املعدن الأ�صفر".
بداي ًة ،يعترب القطاع اال�ستهالكي الأوفر حظاً من ن�صيب
دخل الفرد يف االقت�صاد الفل�سطيني ،ويبلغ امليل احلدي
لال�ستهالك ما ن�سبته  %84من دخل الفرد ،بينما بلغ امليل
احل��دي لالدخار ما ن�سبته  %16من دخل الفرد ،و ُيعرف
املي��ل احل��دي لال�سته�لاك بن�سب��ة اال�ستهالك الع��ام �إىل
الدخل الذي يح�صل عليه املواطن يف ال�سنة.
ويلج�أ غالبية امل�ستثمرين �إىل اال�ستثمار يف الذهب كخيار
�آم��ن يف مواجهة الظ��روف ال�صعبة التي ق��د حتيط بهم
م�ستقب ً
�لا ،ام��ا عن هذه الفئ��ة فهم ع��اد ًة املواطنون من
ذوي الدخ��ل املتو�سط واملرتفع الذي��ن ي�شكلون الن�سبة
الكربى م��ن الرتكيب��ة ال�سكانية للمجتم��ع الفل�سطيني،
�إ�ضافة ل�شريح��ة املقبلني على الزواج ،وبح�سب بيانات
جه��از الإح�صاء الفل�سطيني فقد بل��غ التعداد ال�سكاين يف
االرا�ض الفل�سطينية  4.75مليون ن�سمة للعام املن�صرم
.2015
وتعط��ي العديد من ال��دول �أهمية كب�يرة للذهب؛ نظ ًرا
ال�ستعمال��ه يف دع��م قيم��ة النقد ،وا�ستخدام��ه يف احللي

والزينة؛ الرتفاع قيمته ال�سوقية واالحتفاظ بها لأطول
فرتة ممكنة� ،إ�ضافة اىل اخل�صائ�ص الفريدة التي متيزه
ع��ن العديد من املعادن؛ فهو ميت��از بالليونة ،والقابلية
لل�سح��ب والت�شكي��ل ،ويق��اوم الت���آكل ،وميك��ن مزج��ه
بالعديد من الفلزات كالنحا�س �أو الف�ضة.
وتع��اين �شريح��ة امل�ستثمري��ن يف الذه��ب يف الأرا�ض��ي
الفل�سطيني��ة م��ن فج��وة كب�يرة يف عملي��ة التب��ادل بني
�أ�سع��ار ال�ش��راء والبي��ع للذه��ب يف ال�س��وق املحل��ي،
وبني �أ�سع��اره يف الأ�سواق اخلارجي��ة ،وت�صل فروقات
الأ�سعار يف كثري من الأحيان اىل .%25
وعن��د احلديث عن الأ�سب��اب احلقيقة له��ذه اخل�سارة،
ميكن الإ�شارة �إىل حتمل التاجر الفل�سطيني درجة عالية
م��ن املخاطرة لإدخال كميات الذهب �إىل ال�سوق املحلي،
وفق��اً ملا �أ�شار �إليه العديد من جتار الذهب يف غزة الذين
�أك��دوا لـ"احل��ال" �أن تكلف��ة تهري��ب الذه��ب للأ�س��واق
املحلي��ة ت�صل �أربعة �آالف دينار �أردين لكل �ألف غرام من
الذهب.
عام��ر جمال تاجر ذهب يعمل يف هذه املهنة منذ  25عاماً
�أ�ش��ار �إىل ان االحت�لال الإ�سرائيل��ي مل ي�سم��ح ب���إدراج
الذه��ب �ضم��ن ال�سل��ع ال��واردة لل�س��وق املحل��ي ،رغم
املطالب��ات العدي��دة ب�ضرورة �إدراجه �ضم��ن الواردات
ال�سلعية.
جه��اد را�ض��ي تاج��ر ذهب �آخ��ر حم��ل امل�س�ؤولي��ة لوزارة
االقت�صاد الوطني التي تفر�ض �ضريبة �إ�ضافية على الذهب
تع��رف بـ"دمغ��ة الذه��ب" منذ م��ا يزيد عل��ى � 10سنوات،
وتبلغ دينارين لكل غرام من الذهب امل�ستورد من اخلارج،

ون�صف دينار لكل غرام �أُعيدت �سباكته حمليا.
و�أ�ض��اف :هذه ال�ضريب��ة قد تدفع مرت�ين للحكومتني يف
رام اهلل وغ��زة يف حال��ة مت ا�ست�يراد الذه��ب م��ن ال�ضفة
الغربي��ة ،وهو ما يعرف بازدواجي��ة ال�ضريبة ،وهذا ما
ال ين�ص عليه القانون الفل�سطيني الذي يقر باالمتناع عن
دفع ال�ضريبة لأكرث من م�صدر.
م�صدر م�س�ؤول يف �سلط��ة النقد الفل�سطينية رف�ض ك�شف
هويت��ه ،ق��ال �إن حج��م احتياط��ات ال�س��وق الفل�سطيني
بلغ��ت � 400سبيك��ة م��ن الذه��ب ،وهي غري ق��ادرة على
تلبي��ة الطل��ب احل��ايل لل�س��وق املحل��ي ،ويعت�بر ه��ذا
الرق��م متدنيا ج��د ًا باملقارنة مع غريه م��ن االقت�صاديات
الأخ��رى ،وعن��د احلديث مع نف�س امل�ص��در� ،أ�شار اىل �أن
ه��ذه النوعية م��ن البيان��ات ال ت�ص��رح بها �سلط��ة النقد
الفل�سطيني��ة العتب��ارات عدي��دة لع��ل �أبرزه��ا :اخلوف
م��ن ه��روب امل�ستثمرين م��ن ال�س��وق الفل�سطين��ي الذي
م��ا زال يع��اين من �ضع��ف الت��داول؛ ب�سب��ب الإجراءات
الإ�سرائيلي��ة وظروف عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
التي يعي�شها املجتمع الفل�سطيني.
مدي��ر ع��ام املديرية العام��ة للذهب واملع��ادن الثمينة يف
وزارة االقت�ص��اد املهند���س جم��ال مطر �أ�ش��ار يف حديثه
ل�صحيف��ة احل��ال �إىل �أن حجم تداول الذه��ب املتداول يف
قط��اع غزة للعام املن�صرم  2015بلغ  2700كيلو جرام،
وا�ستح��وذ الذهب عيار  21على الن�سبة الكربى للتداول
بن�سب��ة جت��اوزت  %90للكمي��ة املذك��ورة ،ويف حديث��ه
ع��ن ال�ضريب��ة املفرو�ضة من قب��ل الوزارة عل��ى الذهب
امل�س��وغ� ،أ�شار اىل �أن هذه ال�ضريبة مت �إقرارها بقرار من
الرئي���س الفل�سطيني الراحل يا�س��ر عرفات يف عام 1999
وه��ي تنق�س��م اىل دمغة الذهب و�ضريب��ة القيمة امل�ضافة

وتفر���ض ال�ضريب��ة ب�ش��كل ت�صاع��دي على � 5أن��واع من
الذهب الوارد ح�سب اجلودة.
ام��ا ع��ن الق��رار الإ�سرائيل��ي ال�ص��ادر يف 2016/3/29
اخلا�ص مبنع دخول الذهب لقطاع غزة ،فقد �أ�شار اىل �أن
هذا القرار يعترب قرار ًا اعالمياً ،ولن ي�ؤثر على تداوله يف
الأ�س��واق؛ الن اجلانب الإ�سرائيل��ي مينع دخول الذهب
للأرا�ضي الفل�سطينية.
�أ�ستاذ االقت�صاد يف اجلامع��ة الإ�سالمية ووزير االقت�صاد
ال�ساب��ق الدكتور عالء الرفاتي يف حديثه ل�صحيفة احلال،
�أ�ش��ار اىل انه م��ن اخلط�أ مقارنة �س��وق الذهب الفل�سطيني
بغ�يره م��ن الأ�س��واق اخلارجي��ة لع��دة اعتب��ارات لع��ل
�أبرزها حتكم اجلانب الإ�سرائيلي بالواردات الفل�سطينية،
�إ�ضاف��ة اىل افتقار ال�سوق الفل�سطيني��ة لبنى حتتية تالئم
هذا الن��وع من اال�ستثم��ار ،ويف تعقيبه عل��ى احتياطيات
�سلط��ة النق��د م��ن الذه��ب �أ�ش��ار اىل ان تل��ك االحتياطات
لي�ست باملهمة نظر ًا الفتقار الأرا�ضي ال�سلطة لعملة تداول
خا�صة فيها للمحافظة على �سعر ال�صرف.
�أم��ا ع��ن ر�ؤيت��ه لتو�سي��ع ن�ش��اط الذه��ب يف الأرا�ض��ي
الفل�سطينية ،فقد �أ�شار اىل �أن على اجلهات املعنية القيام
بخط��وات جدي��ة �أواله��ا حت�س�ين �أداء عم��ل البور�ص��ة
الفل�سطينية وفت��ح منافذ ال�ستثمار الذهب يف البور�صات
العاملي��ة ،وال�ضغ��ط على اجلان��ب الإ�سرائيل��ي لل�سماح
ب�إدخال الذهب من املعابر التجارية كغريه من الواردات
ويف ظ��ل الأو�ض��اع احلالي��ة التي يع��اين منه��ا االقت�صاد
الفل�سطين��ي ،ال ميك��ن ان حت��دث مث��ل ه��ذه التطلع��ات
والآم��ال دون القي��ام ب�إجراءات عملي��ة ت�ستهدف حماية
الذهب م��ن �أي معوقات وم�ضايقات ق��د ت�ؤثر على قيمته
احلقيقية ،وتداوله يف ال�سوق العاملي.
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حراك املعلمني ..خماوف من عودة الأزم��ة وتلميحات عن نقابة م�ستقلة
ندى مناصرة*

�شه��دت حمافظات ال�ضفة مطل��ع �شهر �شباط املا�ضي
ح��راكاً �شعبي��اً موح��د ًا ق��اده املعلم��ون يف املدار�س
احلكومي��ة بال�ضف��ة مطالب�ين بالعدال��ة الإجتماعية
وحتقيق مطالبهم �أ�سوة بباقي الوزارات.
مطال��ب املعلمني كان��ت وا�ضح��ة من��ذ البداية ومن
ب�ين هذه املطال��ب كان �إ�صالح وتغي�ير قيادة احتاد
املعلم�ين وفتح ب��اب االرتقاء بال�سل��م الوظيفي �أمام
املعلمني ،بالإ�ضافة �إىل �صرف عالوة املعي�شة.
انتهت االزمة بتدخل من الرئي�س حممود عبا�س الذي
اوقف نزي��ف اجل�سم الرتبوي ،وهو ما افرح كثريين
بع��ودة الع��ام الدرا�سي اىل �سكت��ه ،لكن معلمني ممن
ذاق��وا م��رارة اخل�صوم��ة م��ع احلكوم��ة م��ا زال��وا
يتخوفون من تكرار االزمات.
"احلال" حاورت عددا من الرتبويني يف هذا التقرير
ال�ست�ش��راف امل�ستقب��ل الآمن للرتبي��ة والتعليم بكل
فاعليه��ا م��ن معلم�ين وط�لاب ووزارة ومديري��ات،
و�س�ألت عن عودة املي��اه اىل جماريها وعودة اللحمة
اىل كل تفرعات اجل�سم الرتبوي.

مطلب تغيري االحتاد

فقد �أكد الناطق با�سم حراك املعلمني نا�صر �أبو عيا�ش
م��ن حمافظة اخلليل �أن الإبقاء عل��ى القيادة ال�سابقة
لالحتاد الع��ام للمعلمني الفل�سطيني�ين لي�س يف �صالح
اجل�س��م الرتبوي ،واالحتاد كج�س��م نقابي يحتاج �إىل
ت�صويب يف النظام الداخل��ي وتعديل بع�ض البنود يف
النظام وعلى ر�أ�سها بند الرت�شح واالنتخاب.
و�أكد على �ض��رورة ت�شكيل نقاب��ة م�ستقلة للمعلمني
احلكومي�ين باال�ستن��اد �إىل القان��ون الأ�سا�س��ي
الفل�سطين��ي الذي ين�ص على حري��ة التنظيم النقابي

نا�صر �أبو عيا�ش

بدرية �أحمد

خالد �شبيطة

عبد احلكيم �أبو جامو�س

بالإ�ضاف��ة �إىل �أن��ه ال مين��ع تعددية العم��ل النقابي،
فحرية هذا العمل وتعدديته هي الأ�سا�س.
وتابع �أبو عيا�ش �أن معرفة النقابات الفل�سطينية بقدرة
�أي جمموع��ة عل��ى ت�شكيل جلنة نقابية ق��د يثري البلبلة
يف هوي��ة اجلهة احلقيقية املمثل��ة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
ايجاد عائق �أمام والدة نقابة حقيقية متثل املعلمني.

وت�صوي��ب الو�ضع القائم لالحت��اد ،فقد مت ت�صويبه
ولكن عل��ى طريقة املتنفذين ،وذل��ك ب�إعالن ا�ستقالة
الأمان��ة العامة القدمية و�إق��رار �أمانة جديدة ودون
�إج��راء االنتخاب��ات بالإ�ضاف��ة �إىل �إعط��اء القي��ادة
اجلديدة مدة � 8أ�شهر كلجنة انتقالية �إىل حني �إجراء
االنتخابات ،معتربا ان هذه املدة طويلة جد ًا م�شريا
اىل ان التح�ض�ير لالنتخابات ال يحتاج اكرث من ثالثة
ا�شه��ر ،معتربًا �أن "تطويل الفرتة ج��اء ليتم جتهيز
و�ض��ع الأمانة العامة اجلديدة ولك��ي يبقوا (يق�صد
متنفذي��ن) م�سيطرين عليها ب�أ�شخا�ص يتم اختيارهم
بالطريق��ة الت��ي يريدونه��ا ولي���س بطريق��ة الرت�شح
واالنتخاب احلر من اجل�سم الرتبوي".

بالإ�ضافة �إىل عدم وجود اعرتاف ر�سمي بهذا احلراك
الذي �ستكون �أمامه حتديات كبرية يف امل�ستقبل ،ك�أن
يتحول الأم��ر ملالحقات �أمنية وعقوب��ات قانونية من
املمكن �أخذها بح��ق املعلمني وخ�صو�صاً ه�ؤالء الذي
كان لهم دور بارز يف احلراك .
م��ن جهتها ع�برت بدرية �أحم��د ،وهي م��ن املعلمات
امل�ش��اركات يف ح��راك املعلم�ين مبحافظ��ة رام اهلل
والبرية من �أن املخاوف املوجودة �أمام احلراك هي
�أن يت��م ت�سيي�سه وااللتف��اف عليه من قب��ل �أ�صحاب
الأجندات ال�سيا�سية.
من جانب �آخر� ،أكد م�س�ؤول حراك املعلمني يف حمافظة
اخللي��ل �صالح عطاونة �أنه مل يتم حتديد جدول زمني
حمدد لتحقيق مطالب املعلمني ،متوقعا ان يتم جتديد
الفعالي��ات واملطالب��ة بحق��وق املعلم�ين �ضم��ن �إطار
نقابي دميقراطي يف بداية العام الدرا�سي القادم.

كان��ت يف معظمه��ا مالي��ة ،وج��زء منه��ا كان مطال��ب
�إدارية �إال �أن الوزارة �أكدت �أنها مع مطالب املعلمني
وبذل��ت �أق�صى م��ا يف و�سعها من �أج��ل تطبيق ال�شق
امل��ايل والإداري عل��ى ال�س��واء وحتقي��ق الإن�ص��اف
والعدالة للمعلمني.
و�أك��د �أن الإ�ض��راب ال��ذي ا�ستم��ر مل��دة � 4أ�سابي��ع
متوا�صلة �أحدث �ضرر ًا كبري ًا على العملية التعليمية
واملجتم��ع ككل ،فرتت��ب عل��ى ذل��ك �إه��دار كب�ير
للح�ص�ص املدر�سية واملناه��ج التعليمية الأمر الذي
يتطل��ب اتخاذ اج��راءات معين��ة من �أج��ل تعوي�ض
الطلبة عن �أيام الإ�ضراب املا�ضية.
ختاما ميكن الق��ول ان االزمة التي حدثت و�صلت بر
االم��ان بتدخل الرئي���س ومنظمة التحري��ر ،لكن هذا
ال يعن��ي ان التهدئ��ة حدثت ب�ين كل االطراف ،وثمة
ا�ص��وات ما زال��ت تبدي القلق واملخ��اوف من عودة
االزم��ة ،فهل �سن�شهد عودة املعلم�ين مرة �أخرى �إىل
ميدان الإ�ضراب؟

خماوف من �إعادة �إنتاج قيادة االحتاد

م��ن جهت��ه قال �أح��د امل�شارك�ين يف احل��راك الأ�ستاذ
خالد �شبيطة من حمافظة قلقيلية �إن مطالب املعلمني
مت حتقي��ق جزء منها من خالل الزيادة على رواتبهم
املتمثل��ة بحوايل  %10عل��ى �أن ت�صرف  %5مع بداية
ع��ام  ،2017والـ  %5الأخرى م��ع بداية عام ،2018
و�أ�ض��اف �أن��ه "لغاي��ة الآن مل يتحق��ق �ش��يء �سوى
الدفع��ة االوىل م��ن اال�ستحق��اق امل��ادي� ،أم��ا عل��ى
ال�صعي��د الإداري فهي عبارة عن وعود لأننا �إىل الآن
مل نر جديدا من اجلانب الر�سمي".
وتاب��ع يق��ول�" :أم��ا بخ�صو���ص مطال��ب املعلم�ين
بح��ق التمثي��ل وحري��ة االختي��ار يف ج�س��م االحتاد

خوف من خيار النقابة امل�ستقلة

�أم��ا فيم��ا يتعل��ق مب��دى جن��اح احل��راك يف حتقي��ق
مطالب��ه ،فق��د �أك��د �شبيط��ة �أن املخ��اوف املوج��ودة
ل��دى احلراك ه��ي �أن ميوت ح��راك املعلم�ين املوحد
ب�سب��ب وجود حالة من الت�شت��ت الوا�ضحة بني خيار
االندماج يف االحتاد العام وبني خيار النقابة امل�ستقلة

احلكومة :متفائلون رغم االزمة

وع��ن ذل��ك يق��ول الناط��ق با�س��م وزارة الرتبي��ة
والتعليم عبد الكرمي �أبو جامو�س �إن مطالب املعلمني

• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

متحف طولكرم معلم �سياحي و�شاهد على الع�صور احلجرية واحلقبة العثمانية
عزيزة ظاهر

يتمي��ز متح��ف طولك��رم بحجارته املزخرف��ة ح�سب
الط��راز العثم��اين ،و�سقف��ه الكرمي��دي ،والزخ��ارف
احلجري��ة الت��ي تزي��ن مدخل��ه .واملتح��ف الكائن يف
اجلزء ال�شمايل من و�س��ط مدينة طولكرم بالقرب من
ال�سراي��ا العثماني��ة �أو م��ا يعرف بالبلدي��ة القدمية،
يعت�بر معلما �سياحيا وخري �شاهد على احل�ضارة يف
احلقبة العثمانية.

مقر للربيد العثماين

�شي��د املتح��ف يف ع��ام  ،1908و�شه��د العدي��د م��ن
التط��ورات التاريخي��ة .يق��ول �إياد ذوق��ان مدير عام
متاح��ف ال�شم��ال" :ا�ستخ��دم املتح��ف من��ذ بداي��ة
ت�شيي��ده كمقر لل�برق والربيد العثم��اين لق�ضاء بني
�صع��ب ،اال�س��م ال��ذي كان��ت تع��رف ب��ه حمافظ��ة
طولك��رم ،وا�ستخ��دم بعده��ا كم�سك��ن للدكت��ور
اخلرطبي��ل ع��ام  ،1946وحتول ع��ام � 1953إىل مقر
القائ��م مق��ام ف�ترة الو�صاي��ة الأردني��ة ،وفيما بعد
ا�ستخ��دم كعي��ادة ومدر�س��ة� ،إىل �أن �أغلقت��ه �سلطات
االحت�لال وبق��ي مهجورا ل�سن��وات طويل��ة ،وقامت
دائ��رة الآثار والرتاث الثق��ايف يف عام  1997ب�صيانة
املبن��ى وترميم��ه وا�ستخدامه متحف��ا وطنيا يحفظ
مقتنيات طولكرم الأثرية والرتاثية والتاريخية .ويف
ع��ام  2009بد�أت دائ��رة متاحف حمافظ��ات ال�شمال
بعم��ل خزائن عر�ض و�إعداد امل��كان كمتحف ي�ستقبل
ال��زوار وال�سياح من جن�سيات خمتلفة غري الوافدين
املحلي�ين لزيارته ،وع��ام � 2014أعيد تنظيم وت�أهيل
املتحف و�صيانته بتمويل دمناركي.

جمع القطع الأثرية

وح��ول الطريقة الت��ي مت فيها جمع القط��ع الأثرية،
�أ�ش��ار ذوق��ان �إىل �أن ق�سم��ا م��ن الآث��ار كان��ت م��ن
املواطن�ين و�أخرى من خالل حفري��ات التنقيب التي
تق��وم به��ا دائرة الآث��ار ملواق��ع يعتقد بوج��ود �آثار
فيه��ا� ،أو من خالل �ضب��ط ال�شرط��ة ال�سياحية لعدد
من القطع الأثرية التي ي�سرقها ل�صو�ص الآثار ،و�أكد
�أن��ه جُ م��ع ما يزي��د عل��ى  800قطعة �أثري��ة جميعها
موج��ودة ومعرو�ض��ة يف زواي��ا املتح��ف ،مبين��ا �أن
متحف طولكرم يعترب الأول يف فل�سطني على م�ستوى
العر���ض والتنظي��م والت�سل�سل التاريخ��ي ،كما يعد
�أكرب متحف فل�سطيني ،كما يقول ذوقان.

�سكاكني حجرية

وع��ن �أق��دم مقتني��ات املتح��ف ،قالت �أمين��ة املتحف
حنان جبارة" :ي�ضم املتحف قطعا �أثرية من خمتلف
الع�صور احلجرية والربونزي��ة واحلديدية ،مرورا
بالع�ص��ور الرومانية والبيزنطية والإ�سالمية وحتى
ع��ام  ،1948ويحت��وي عل��ى م��واد حجري��ة عرف��ت
"بال�ستاالجيميت" �أخذت من باطن الأر�ض ،وي�ضم
� 200س��راج روم��اين وبيزنطي وفار�س��ي ،و�سكاكني
حجرية تعود للع�صر احلجري� ،أي � 3500سنة قبل
امليالد ،وتتنوع القطع الأثرية ما بني �أدوات حجرية
و�صواني��ه وفخاري��ة ومعدنية وزجاجي��ة وعمالت
و�أخت��ام ،وجميعها تندرج يف ق�س��م الآثار .وتطرقت
جب��ارة يف �سي��اق حديثه��ا �إىل ق�س��م املخطوط��ات
والوثائ��ق التاريخية الذي ي�ضم حوايل  2000وثيقة

طالبات مدر�سة �أ�سا�سية يف رحلة تعليمية �إىل املتحف.

وخمطوط��ة �إ�سالمي��ة كتب��ت مب��داد احل�بر يدويا،
ومنه��ا خمطوط��ات ديني��ة ولغوية وفلكي��ة ووثائق
تاريخي��ة تعود يف جمملها �إىل ف�ترة احلكم العثماين،
عُ رث عليه��ا يف �سقف املبنى الكرمي��دي وفوق ال�سقف
اخل�شبي �أثناء عمليات الرتميم".

ق�سم الرتاث

توا�ص��ل جب��ارة ال�ش��رح ع��ن �أق�س��ام املتحف،
وم��ن بينها ق�سم الرتاث الذي يحتوي على ثالث
زوايا عر���ض� ،إحداها تعر���ض اللبا�س الرتاثي
ال�شعب��ي الفل�سطين��ي ،و�أخرى ت�ض��م الأدوات
الرتاثية امل�ستخدمة قدميا يف البيت الفل�سطيني
مثل النحا�سيات والفخاريات ومطاحن احلبوب

واجلارو�ش��ة والباب��ور ومفاتي��ح بي��وت قدمية
وغريها الكثري ،وهناك زاوية فل�سطني يف �صور،
وتق��ول عنه��ا" :ت�ض��م ه��ذه الزاوي��ة جمموعة
م��ن ال�ص��ور الت��ي التقط��ت للم��دن الفل�سطينية
يف الف�ترة العثماني��ة ،و�ص��ورا �أخ��رى ت��روي
الت�سل�س��ل التاريخ��ي للق�ضي��ة الفل�سطيني��ة
وتطورها".

حديقة املتحف

وح�س��ب جبارة ،ف���إن حديقة متح��ف طولكرم ت�ضم
ر�سوم��ات وجداري��ات تاريخية وتراثي��ة فل�سطينية
تزي��ن جدرانه��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل بع���ض القط��ع الأثرية
الكب�يرة مث��ل املع�ص��رة القدمية التي كان��ت ت�سمى

"الب��دّ" وعمره��ا قرابة  200عام� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
الأعم��دة واملدفع العثماين وغريها م��ن املعرو�ضات
الأخرى.

ر�سالة املتحف

و�أك��د ذوقان �أن املتحف يق��دم للمواطنني والزائرين
ر�سال��ة ثقافي��ة تتمث��ل يف زيادة الوع��ي لدى خمتلف
�شرائح املجتمع الفل�سطين��ي ب�ضرورة احلفاظ على
الرتاث الإن�ساين والفل�سطيني ،ور�سالة وطنية تعرب
ع��ن جوهر الهوي��ة الفل�سطينية والتم�س��ك بالأر�ض،
الفت��ا �إىل �ض��رورة زي��ادة الوع��ي ل��دى املواطن�ين
وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين ب�أهمي��ة زي��ارة ه��ذه
املتاحف واالطالع على تاريخنا وتراثنا.
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نابل�سُ :مهند�سات يتجاوزن مهنهن!
عبد الباسط خلف

بع�ض املهند�سات يعر�ض �أعمالهن.

�أطلقت ثالث وع�ش��رون مهند�سة العن��ان لإبداعاتهن اليدوية،
بعيدًا عن تخ�ص�صاتهن الأكادميية ،و�أ�شعلن احلياة يف قاعات
نقابته��ن باملدين��ة .وباحت �أعم��ال املهند�سات وم��ن معهن من
زوج��ات مهند�سني بفنون الطع��ام والر�سم واحللوى والتدوير
واملطرزات والنحت والت�صميم والتزيني وال�صابون وغريها.
ال�شع��ار" :املهند�س��ات يبدعن
تق��ول مهند�س��ة املعم��ار الن��ا ّ
حت��ى خارج �أعماله��ن ،وها �أنا �أر�سم الوج��وه وال�شخ�صيات
امل�شه��ورة .كل م��ا عل��ى طال��ب ال�ص��ورة فعل��ه اجللو���س
ع��دة دقائ��ق دون حركة ،ليح�ص��ل على تذكار خا���ص ب�أقالم
ر�صا�ص".
وت�ؤكد ال�شعار ،املهند�سة حديثة التخرج �أنه بو�سع املهند�سات
�أن يقدمن الكثري من اللوحات اجلميلة ،التي تدخل �إىل القلوب،
وهن بهذا ُيعدن تعريف علم الهند�سة بطريقة جديدة وجميلة.

زرك�شة

ثان تقدم ليم خرمي مهند�سة البناء ،التي انهت درا�ستها
يف ركن ٍ
قب��ل خم�س �سن��وات ،مائ��دة حل��وى مزرك�شة ،فتمن��ح قوالب
الكع��ك وال�شوكالتة ب�صمة خا�صة .تقول" :تزيني الكعك � ً
أي�ضا
يتطل��ب الهند�سة والفن ،وه��ذا يعزز من ح�ضورنا ،وقد توقف
الزائرون مطو ًال عند �أ�شغالنا� .صحيح �أننا نعمل مبجالنا عادة
ون�شته��ر به ،لك��ن من اجلميل �أن نخرج بع���ض الوقت للحديث
عن مهاراتنا احلياتية".
وتط ّوع ميان غ��زال ،وهي زوجة املهند�س به��اء تفاحة �أطباق
احلل��وى والطع��ام بهند�سة مت�أث��رة من �شريك حياته��ا ،ف ُتقدم
عل��ى طبق م��ا �أنتجته يف وق��ت ق�صري ،ويفت��ح ال�شهية .تقول:
"كل �ش��يء تغ�ير ،وما عاد النا�س ميلك��ون وق ًتا لالهتمام مبا
ي�أكل��ون ،وانت�شرت الوجبات ال�سريع��ة� ،إال �أننا قدمنا منوذج
العودة �إىل الذات ،وتزي�ين املائدة و�صناعة احللوى والطعام
ب�شيء يفتح ال�شهية".
ومل تكن م�سرية فاطمة الفني ي�سرية ،فقد ت�أخر تخرجها يف هند�سة
املعم��ار م��ن ع��ام � 1985إىل م��ا بع��د ت�سع �سن��وات �أخ��رى ،بفعل
انتفا�ض��ة احلج��ارة ،لكن م��ا تقدمه م��ن معجنات و�أطعم��ة بيتية

ين�ساب ب�سال�سة ،وت�شجع املت�سوقني على تقليدها يف بيوتهم.
تق��ول" :اجلمي��ل يف معر�ضنا ومهاراتن��ا �أننا ن�سين��ا الهند�سة
ودخلن��ا يف جم��االت جدي��دة ،ومل نع��د �إىل مهارتن��ا الأ�سا�سية
�إال يف طريق��ة العر�ض والتزي�ين ،وهو ما جعلنا نختلف عن كل
املعار�ض الدارجة".

ذوق

وح�سب رئي�سة جلن��ة مهند�سات نابل�س النا ال�صدّر ،ف�إن بازار
املدين��ة الأول جم��ع بني الطع��ام والفن واحلل��وى واملطرزات
والتح��ف وال�صاب��ون واملنظف��ات والر�س��م ،وق��دّم �إبداع��ات
املهند�سات يف غري تخ�ص�صن الأم.
تق��ول" :نحب �شعب طموح ،وال نع��رف الي�أ�س ،وقادرون على
�أن نب��دع ب���أدوات ب�سيط��ة ،دون احلاج��ة ملمول�ين ومانحني.
وقدمن��ا لل��زوار وللعامة ر�سال��ة تعيد التعري��ف باملهند�سات،
وتق��دم له��ن �س�يرة ذاتي��ة لإ�شغاله��ن اليدوي��ة وهواياته��ن
و�أذواقهن الرفيعة".
وت�ضي��ف :منحنا الفر�صة لثالثة وع�شري��ن مهند�سة وزوجات
املهند�سني للتعريف ب�إبداعاتهن ،وهو معر�ض �سيتكرر بالت�أكيد
م�ستقب ًال.
تعمل هويدا �أبو يعقوب وزوجها املهند�س ظافر جرب يف تطويع
زي��ت الزيتون وحتويله �إىل �صابون من��ذ � 5سنوات ،وا�ستطاع
الزوج��ان تق��دمي اجلديد م��ن �صاب��ون الع�سل وحلي��ب املاعز
وحبة الربكة وطني البحر ونبات الالفندر الفرن�سي.
تق��ول �أبو يعق��وب" :و�صلن��ا ب�إنتاجن��ا �إىل �أملاني��ا وبريطانيا،
ونخط��ط للت�سوي��ق يف دول اخللي��ج ،و�أه��م م��ا نقدم��ه للنا�س
ت�شجيعهم عل��ى العودة �إىل الطبيعة ،التي بالت�أكيد لن ت�ضرهم
مثل الكيماويات".
يف رك��ن جماور ،تق��ف مهند�سة الكيماويات مه��ا فقهاء للحديث
ع��ن �إنتاجه��ا امل�شرتك مع رفيق دربه��ا املهند�س يف احلقل ذاته
عب��د اهلل دوي��كات ،فتقول :حني نتحدث ع��ن الكيماويات ،ف�إننا
بطبيع��ة احلال لن ن�سرف يف ا�ستعمالها ،فمثال لن نغ�سل �أيدينا
بالكلور ،ولن ندخلها �إىل �أجوافنا.

وقد ا�ستطاعت مه��ا و�شريكها ت�أ�سي�س عملهما اخلا�ص ،و�شرعا
يف �إنت��اج �أ�صن��اف جدي��دة م��ن م��واد التنظي��ف ،وي�سعي��ان
الخرتاق احلدود يف ب�ضاعتهما.
تق��ول" :يف الع��ادة غالبي��ة املهند�س�ين مثلنا يكتف��ون بوظيفة
بعي��دة �أو قريب��ة م��ن تخ�ص�صهم� ،أم��ا نحن ف�أردن��ا �أن ن�صمم
ونعم��ل م��ا �أردناه ،ومل ننتظ��ر الوظيفة ،التي ق��د ال ت�أتي �أو ال
ت�ستطيع فتح بيت مبفردها".

تدوير

متل��ك املهند�س��ة املعماري��ة �سم��اح �أ�سعد مه��ارة خا�صة ،فهي
ب��د�أت منذ �سن��وات االهتمام بتدوير امل��واد املختلفة ،و�صارت
ت�صنع من الأ�شياء املهملة �أو املر�شحة لدخول حاويات القمامة
حت ًفا و�إبداعات فنية.
يف رك��ن �سماح خام��ات قما�ش وورق �صح��ف قدمية وبال�ستيك
وزجاج مهمل وعلب معدنية� ،صارت ت�شكل نحو  130منوذجً ا
فنيًا ملطرزات وحتف و�أدوات منزلية جميلة.
تق��ول" :مل ي�ص��دق النا���س �أن مهند�سة معماري��ة جتمع املواد
امل�ستعمل��ة والقدمي��ة ،وال تلق��ي بنفايات منزله��ا يف املهمالت،
وت�صنع من ذلك كلة م�شغوالت يدوية و�إك�س�سوارات".
ووفق �سم��اح ،ف�إنها مل تكتف بعر���ض �أ�شغالها ،التي ا�ستفادت
م��ن الهند�س��ة يف تزيينها وتقدميه��ا ب�شكل الفت ،ب��ل �أ�صبحت
تدرب �سيدات و�أطفاال عل��ى طريقة �إنتاجها ،يف ر�سالة للعودة
�إىل التدوير ،والتخفيف عن كاهل البيئة من النفايات.

�ألوان

وبالن�سب��ة للمهند�سة نورا خرمي ،ف�إن عمله��ا يف جمال التطريز
يتع��دى الهواية ،فهي التي بد�أت بن�سيج متني ال تتغري خيوطه
مع الزم��ن ،وقدم��ت �أ�شكال زين��ة عديدة كاحلل��ي واخلوامت،
و�صارت اليوم ت�ش ّغل  6عائالت معها.
تق��ول" :عل��ى املهند�س��ة �أن تتف��وق عل��ى نف�سه��ا وغريه��ا،
وت�ساع��د املجتمع لي�س يف بناء املنازل ،بل يف ا�ستمرارها ودعم
اقت�صادها".

�أعمال فنية يف املعر�ض.

واحل��ال نف�سه للمهند�سة الكيماوية نهل��ة �سالمة ،التي متار�س
التطري��ز يف �أوق��ات فراغها ،وت�ضيف للتح��ف ومقتنيات املنزل
مل�سات تراثية.
وتعي��د الكيماوية نهاوند �سوقي��ة تعريف الهند�سة بالعودة �إىل
الطبيع��ة ،فت�ضي��ف لل�صاب��ون وم�ساحيق التجمي��ل خال�صات
طبيعي��ة ،كالع�س��ل والالفن��در .وتقول" :الع��ودة �إىل الطبيعة
مهمة ،وهي حتمي الب�شرة من التجاعيد والهرم املبكر ،وجتعل
من يداوم عليها يف ريعان ال�شباب".
وتنح��از املعماري��ة هن��د ال�شن��ار لت�صمي��م بطاق��ات �أف��راح
ومنا�سب��ات ب�شكل يدوي وفني ،تتفوق عل��ى امل�ستوردة منها.
تفي��د" :العالق��ة ب�ين املهند�س��ة والف��ن وثيق��ة ،ف��دون فن لن
ن�ستطيع فع��ل �شيء ،وحتى ل��و �أرادات املهند�سة ترتيب �أثاث
منزلها �أو تقدمي ال�ضيافة ف�إنها �ستتفوق كثريًا يف ذلك".

فنون

فيم��ا جتم��ع مي�س ر�سل �أب��و �صاع ،خريجة الفن��ون اجلميلة
وزجة املهند�س خط��اب تكروري بني الفن والبيئة والإبداع.
ت�سرد� :أعي��د ا�ستخدام كل �شيء تقريباً م��ن خملفات املنزل،
وال �ألق��ي ببذور الفواك��ه �أو ق�شور الكثري منه��ا يف النفايات،
و�أجم��ع البال�ستي��ك املهم��ل ،وا�ستخ��دم ال�تراب يف لوحاتي
و�أل��واين ،و�أر�س��م �أي�ض��ا بالقه��وة والن�سكافي��ه ،و�أطلب من
ج�يراين �إر�س��ال الكث�ير م��ن بقاي��ا الفواك��ه واخل�ض��روات
والبال�ستيك والزجاح.
تقول" :ال ي�ص��دق من ي�شاهد �أ�شغايل وحتف��ي و�إك�س�سواراتي
�أنها من بقاي��ا الليمون وبذور الدراق والتمر الهندي والكرتون
والبال�ستي��ك املهم��ل وبقايا ب�لاط امل�صانع املك�س��ور ،و�أ�سالك
النحا�س".
ووف��ق �أبو �ص��اع ،التي ولدت ع��ام  ،1976وب��د�أت بالر�سم يف
الثاني��ة ع�ش��رة م��ن عمره��ا ،مت�أث��رة بوالدها الفن��ان الراحل،
ف���إن من يريد التمي��ز يف عمله فعليه �أال يفكر بطريقة منطية ،بل
يبح��ث عن زوايا جديدة و�إبداعية ،والأه��م �أن يعود لطبيعته
وبيئته ،فهي غنية وجميلة".

12

«الحال»  -العدد  - 127السنة العاشرة

اخلمي�س  ،2016/5/5املوافق  28رجب  1437هـ

االبتزاز الإلكرتوين..
����س���ب���ل ال�����وق�����اي�����ة و�آل�������ي�������ات ال���ت���ع���ام���ل
منال ياسين

يف كل االخرتاع��ات الت��ي �أبدعه��ا الإن�س��ان ،ثمة ا�ستخ��دام حممود
و�آخر مذموم ،يرجع �إىل الهدف منها وم�ستخدمها ،ومنها الإنرتنت،
الت��ي رغم فوائدها اجلمة� ،إال �أن هناك �ضعاف نفو�س ي�ستخدمونها
ب�شكل م�سيء.
يق��ول اخلب�ير يف تكنولوجيا املعلوم��ات عبداهلل �أبو عم��رة" :هناك
عدة تطبيق��ات تكنولوجية ت�ستخدم بغر�ض �إحل��اق ال�ضرر بالغري
ت�سم��ى برام��ج الهاكرز ،وه��ي عبارة ع��ن برامج تن�ش��ر فريو�سات
عل��ى جه��از ال�ضحي��ة ليت��م اال�ستي�لاء على م��ا بداخله ,م��ن �صور
وفيديوه��ات وبيان��ات �أو وثائ��ق �سري��ة" .وتاب��ع �أن هن��اك برامج
خا�ص��ة بفربكة ال�صوت والفيديو ،وهي منت�شرة ويكرث ا�ستخدامها
ب�شكل �سيئ كاالبتزاز مث ًال.
و�أكد �أبو عمرة �أنه من امل�ستحيل تغيري �سياق احلديث داخل املقطع
ال�صوت��ي على �سبيل املثال ،وال ميكن تك��رار ب�صمة ال�صوت ،ولكن
ما يتم ه��و فربكة ب�صم��ة م�شابهة لل�صوت امل��راد دبلجته لأغرا�ض
االبت��زاز بكافة �أنواع��ه ،ويقوم بذلك �إال �شخ���ص حمرتف ،حيث ال
يتمك��ن ال�شخ�ص الع��ادي من ك�ش��ف الفرق بني الب�صم��ة احلقيقية
والب�صمة املفربكة.

ابتزاز �إلكرتوين

م��ن جهتها� ،أو�ضح��ت نائب مدير ع��ام ال�شرط��ة الن�سائية يف قطاع
غزة ،املقدم مرمي الناعوق �أن هناك ق�ضايا كثرية تعر�ض عليهم لها
عالقة باالبتزاز االلكرتوين ،وقال��ت" :تزايد ق�ضايا االبتزاز مرتبط
بالتط��ور التكنولوج��ي ال��ذي ا�ستغله �أ�صح��اب النفو���س املري�ضة
ك�سي��ف م�سل��ط عل��ى رقاب النا���س لتهديده��م وابتزازه��م مادياً �أو
عاطفياً واالنتقام منهم".
وعن �أنواع االبتزاز قالت" :هناك ابتزاز �أخالقي ،وعاطفي ،و�أمني،
حيث يقوم املبتز ب�سرقة معلومات �أو �صور للت�شهري والف�ضيحة �أو
بغر���ض احل�صول على املال ،لكن �أغلب احل��االت التي وردت لدينا
ذات عالقة باالبتزاز العاطفي والأخالقي".
ونوهت الناعوق �إىل �أن هناك وحدة خا�صة يف جهاز املباحث تتعامل
مع ال�صور والفيديوهات املفربكة ،وتقوم بك�شف الأ�شخا�ص الذين
يقومون باالبت��زاز حتى تت�سنى حما�سبته��م ،م�ؤكدة وجود حاالت
داخل ال�سجن تنال عقابها.
وحول �أب��رز الق�ضايا التي و�صلت �أجهزة ال�شرطة ،قالت الناعوق:
"و�صلتنا حالة ل�سيدة التقطت �صور ًا لها خالل فرح لأحد �أقربائها
ع�بر هاتفه��ا املحم��ول� ،إال �أنه ح��دث عط��ل بهاتفه��ا �أدى �إىل حذف
كاف��ة ال�صور ،ف�أر�سلته �إىل حمل خا���ص بت�صليح اجلواالت تتعامل
مع��ه وعل��ى ثق��ة ب��ه� ،إال �أن �أحد العامل�ين هناك ا�سرتج��ع ال�صور
وا�ستغله��ا وابتزه��ا ،ووابت��ز زوجها مادي��اً وه��دده بدبلجة �صور
زوجت��ه ون�شره��ا ع�بر االنرتن��ت �إذا مل ير�س��ل ل��ه املال ،م��ا �سبب
خالفاً بني الرجل وزوجته كاد ي�ؤدي �إىل الطالق ،وخ�ضعت ال�سيدة
للعالج النف�سي ،وحني توجه ال��زوج �إىل ال�شرطة ا�ستطنا الو�صول
لل�شخ�ص املبتز وحما�سبته".
وتابع��ت" :كم��ا و�صلت حالة �أخرى لفت��اة يف املرحلة الإعدادية مت
ابتزازه��ا عاطفي��ا ،حيث قام املبتز بتهديدها يف ح��ال عدم الر�ضوخ
اىل رغبات��ه ب�أن ير�سل �صورها ور�سائلها الغرامية �إىل �أهلها ،فلج�أت
لإح��دى عنا�صر ال�شرط��ة الن�سائية التي كان��ت تتواجد يف املدر�سة
التي تدر�س به��ا الفتاة خالل ور�شة توعوي��ة مبخاطر التكنولوجيا
وكيفية التعامل معها.

قوانني بالية

وي�ش��ارك مرك��ز تطوي��ر الإع�لام -جامع��ة بريزيت يف ح��راك على
م�ستوى الوط��ن للخروج بقانون اجلرائ��م الإلكرتونية ،ليعالج كل
امل�ستجدات يف هذا احلقل ،وقريبًا� ،ستعقد ور�شة حول هذا القانون.
�أم��ا الن�صو�ص القانونية التي تنظ��م هذا القطاع ،فقد قال امل�ست�شار

القان��وين الدكتور عبد الكرمي �شبري" :حتى اللحظة ال يوجد ت�شريع
�أو قان��ون يف فل�سط�ين خمت���ص باجلرائ��م االلكرتوني��ة ويعاق��ب
عل��ى �إ�س��اءة ا�ستخ��دام التكنولوجي��ا مب��ا فيه��ا مواق��ع التوا�صل
االجتماعي".
وح��ول ما يت��م االعتم��اد عليه يف ح��ل الق�ضاي��ا املتعلق��ة باجلرائم
االلكرتوني��ة ،ن��وه �شب�ير �إىل ا�ستخ��دام قان��ون العقوب��ات1936
رق��م 74كقانون يعالج ما يرد من ق�ضايا مرتبطة بالع�صر احلديث،
وذلك حتت بند املواد والن�صو�ص القانونية التي تتحدث عن القذف
والت�شه�ير والق��دح ،م�ش�ير ًا �إىل �أن االبت��زاز االلك�تروين والن�صب
واالحتيال من خالل التجارة االلكرتونية تندرج حتت هذا القانون.
و�أ�ض��اف" :هن��اك م�شكل��ة ميك��ن �أن تواج��ه النياب��ة العامة ،وهي
�إثبات التهم��ة �إذا كان مرتكبها جمهوال ،فهناك قاعدة قانونية تقول
(البينة على من ادعى واليمني على من �أنكر)".
�أما فيما يتعلق بوج��ود م�شروع قرار خا�ص باجلرائم االلكرتونية،
فق��د ق��ال" :كان هناك م�شروع ق��رار يف ال�ضفة ،ويف غ��زة كان هناك
حدي��ث ح��ول تبن��ي الفك��رة ،ولكنه خمت َل��ف عليه يف ظ��ل االنق�سام
الفل�سطيني".

ب�ش��كل مبا�ش��ر عل��ى حيات��ه النف�سي��ة واالجتماعي��ة ،مو�ضح��اً �أن
ذل��ك دفع البع�ض باجت��اه االهتمامات غري الواعي��ة وغري املنطقية
لإ�شغال وقت الفراغ و�إ�شباع رغباته.
وقال�" :إن ثورة التكنولوجيا وانت�شار مواقع التوا�صل االجتماعي
�أعطت الأولوي��ة للأفراد الذين يبحثون عن �إ�شغال �أوقاتهم ب�أي من
امللهيات ،ويتعاملوا معها بطريقة غري واعية".
وي�ش�ير الرباغيت��ي �إىل �أن حال��ة الفقر وع��دم وجود برام��ج ت�شغل
�أوق��ات ال�شب��اب يف تطوي��ر وبن��اء قدراته��م و�إ�شب��اع رغباته��م يف
املراح��ل العمري��ة املختلفة ه��ي ما �أنتج��ت �أر�ضا خ�صب��ة لإ�ساءة
ا�ستخ��دام التكنولوجي��ا ،خا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق بعملي��ات االبت��زاز
االلكرتوين.
كم��ا �ش��دد الرباغيت��ي عل��ى دور و�سائ��ل الإع�لام يف ن�ش��ر التوعية
والتثقيف يف كيفية ا�ستثمار التكنولوجيا ،ناهيك عن دور الرتبويني
واجلامع��ات الفل�سطينية وخمتلف امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،وطالب
ب�ض��رورة ن�ش��ر مفاهي��م الرقاب��ة الذاتية ل��دى الأف��راد با�ستخدام
كاف��ة الو�سائ��ل ال�سالف ذكره��ا ،فكل ذلك يعم��ل بفاعلية فى توجيه
�سلوكي��ات الأف��راد للح��د م��ن اجلرائ��م ب�صف��ة عام��ة ،واجلرائ��م
الإلكرتونية على وجه اخل�صو�ص.

م��ن جان��ب �آخ��ر� ،أك��د الأخ�صائ��ي النف�س��ي واالجتماع��ي حممود
الرباغيت��ي �أن الظ��روف الت��ي يحياها الأف��راد يف قطاع غ��زة �أثرت

ن�صائح وقائية

التحليل النف�سي واالجتماعي

ولع��ل �أبرز الن�صائح التي �ش��ددت عليها الناعوق هي عدم الر�ضوخ

للمبت��ز مهما و�صل��ت حدة تهديدات��ه ،فاجل��واالت احلديثة جميعا
مراقب��ة خارجياً وي�سهل اخرتاقها ،م�شري ًة �إىل �أن الأمر غري متوقف
على اجلواالت احلديثة فقط بل وي�شمل �أجهزة الكمبيوتر.
وقال��ت" :يف �أم��ن املعلوم��ات ،الن�صيح��ة الأب��رز للحف��اظ عل��ى
معلومات��ك وبيانات��ك �أال يت�صل جه��ازك باالنرتنت ،وحي��ث �إننا ال
ن�ستطي��ع �أن جن�بر �أح��د ًا على ع��دم ا�ستخدام اجل��واالت احلديثة
والول��وج �إىل االنرتن��ت ،لكنن��ا نن�ص��ح بع��دم و�ض��ع بيان��ات مهمة
و�صور خا�صة عليها".
وفيما يتعلق بال�صور ،ن�صحت الناعوق بنقلها مبا�شرة على وحدة
تخزين خارجية �أو فال�ش ميموري ،وحذفها من اجلهاز ،ولأن هناك
ذاك��رة خفية يف اجلوال تق��وم بتخزن ن�سخة م��ن ال�صور حتى بعد
حذفه��ا ،فدعت �إىل ت�صوير � 40ص��ورة لأي �شيء غري مهم وحذفها،
حت��ى ال يتمك��ن �أي �شخ�ص من ا�سرتجاع ال�ص��ور اخلا�صة والقيام
باالبتزاز.
و�أ�ضاف��ت" :نخ�ض��ع يف جه��از ال�شرط��ة ل��دورات �أمني��ة ح��ول
االخرتاقات و�أ�شكال االبتزاز االلكرتوين وكيفية التعامل معه ،ومن
ث��م نعقد ور�شات توعوية ب�شكل دائم يف املدار�س واجلامعات وعرب
و�سائ��ل الإعالم ،ونتع��اون مع م�ؤ�س�سات املجتم��ع املدين ال�ستغالل
فر�ص��ة جتم��ع الن�س��اء وعق��د لق��اءات �أمني��ة توعوي��ة نر�شده��ن
خالله��ا عن كيفي��ة التعامل يف حال��ة تعر�ضهن �أو �أبنائه��ن لالبتزاز
االلكرتوين".
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كيف ن�صنع التغيري يف حياتنا؟ وه��ل ه��ذا ممكن؟
�آراء النا�س

فاطمة مشعلة

ي�أمل كث�يرون �أن ي��دق التغيري بابهم ،فتتح�س��ن حياتهم؛
منهم من ي�سعى لذل��ك ،ومنهم من ال يعرف �آليته� ،أو يركن
�إىل القدر ليتوىل الأمر .وينق�سم التغيري �إىل تغيري اجتماعي
�أو دين��ي �أو اقت�صادي ،وق��د يكون ب�سيطا �أو �شامال ،وعلى
م�ست��وى الفرد� ،أو عل��ى م�ستوى اجلماع��ات وامل�ؤ�س�سات
والدول.
حت��اول "احل��ال" التع��رف على وجه��ات نظ��ر وجتارب،
ملعرفة ما �إذا كان التغيري يف حياتنا ممكناً ،وكيف يتم؟
تق��ول الباحثة واملدربة بق�ضايا الن��وع االجتماعي اعتدال
اجلري��ري� ،إن التغيري يحتاج �إىل �أمور عدة �أبرزها الإميان
ب�إمكاني��ة ح��دوث التغيري وعدال��ة الق�ضية الت��ي يتمحور
حوله��ا التغيري� ،س��واء �أكان��ت �شخ�صية تخ���ص الفرد �أو
عام��ة تتعل��ق بال�سيا�س��ات العام��ة يف بلد م��ا ،ويجب على
الف��رد الإدراك ب���أن التغي�ير يحت��اج �إىل وق��ت حل�صول��ه.
وتع��زز ذلك بتجربة حية ملطالب احلركة الن�سوية يف فرتة
الت�سعيني��ات قائلة" :يف العام  1997وبع��د قدوم ال�سلطة
الوطني��ة ،هوجمن��ا لطرحن��ا الكث�ير م��ن ق�ضاي��ا تخ���ص
حقوق املر�أة ،واليوم بعد مرور �أعوام طويلة ،نطرح ذات
الق�ضايا وغريها ب�أريحي��ة وثبات ،بل و�أ�صبح َمن هاجمنا
مِ ن قبل ن�صرينا الأقوى".
وت�ؤكد اجلريري على �أهمية �أن يخطط الفرد مل�سار حياته،
لك��ن لي���س بال�ض��رورة �أن م��ا نخط��ط ل��ه �س��وف يتحقق،
لذل��ك ،فعل��ى ال�ساعني للتغي�ير و�ضع خي��ارات وبدائل يف
ح��ال �صعوبة حتقيق اله��دف الرئي�سي بال�شكل املخطط له
م�سبقاً ،ك�أن يخطط طالب لإكمال تعليمه يف دولة ما ُيعرف
عنه��ا غالء املعي�ش��ة ،وهو ال ميلك امل��ال ،في�ستطع الطالب
اللج��وء لبديل جيد ب�إكم��ال درا�سته يف دولة جودة التعليم
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اعتدال اجلريري

فيه��ا تق��ارب الدول��ة ال�سابقة ،لك��ن تكالي��ف املعي�شة فيها
معقولة.
وت�ضيف اجلريري" :علينا �أن ندرك �أن البدائل واخليارات
�س��وف تحُ��دث لنا التغي�ير احلقيق��ي واالنتق��ال للأف�ضل،
والأهم �أنها تخل�صنا من �شعور الإحباط حال عدم حتقيقنا
للهدف الأ�سا�سي".
املحا�ض��ر امل�صري الراح��ل د� .إبراهيم الفق��ي ،وهو خبري
عل��م ق��وة الطاقة الب�شري��ة ،كان يق��ول �إن الإن�سان يحتاج
ل�ل�إدراك كخط��وة �أوىل نحو التغي�ير ،ف�إذا مل يوق��ن فعلياً
�أن��ه يحتاج يف م�س�ألة ما م��ن م�سائل حياته �إىل التغيري ،فلن
يح�صل عليه.
م��ن جهت��ه ،يق��ول ا�ست�ش��اري التنمي��ة الب�شري��ة وتطوير
الأداء د .طال��ب �إدكيدك لـ"احل��ال"" :يف انتفا�ضة ،2000
كن��ت �أملك �شركة جتارية يف �إح��دى البنايات و�سط مدينة
رام اهلل ،وعن��د االجتي��اح ،ا�ست��وىل جن��ود االحت�لال على
البناي��ة ،وخ�س��رت عمل��ي وتراكمت عل��ي الدي��ون .وبعد
انته��اء االجتي��اح ب�شه��ر ،و�إذا ب�إبراهيم الفق��ي يقول على

طالب �إدكيدك

التلفزي��ون�" :أف�ض��ل طريق��ة لالنتق��ام ..النج��اح" ،بع��د
ثالث��ة �شه��ور ،توا�صل��ت مع مرك��ز الفق��ي بكن��دا وعملت
مع��ه �شخ�صياً مل��دة خم�س �سن��وات ،وتعلمت من��ه الكثري
وعو�ض��ت خ�سارتي ب�أ�ضعاف الأ�ضع��اف وتغريت حياتي
كلي��اً ،كنت ممثال للفقي يف فل�سطني وخم��و ًال لإعطاء جميع
تدريبات��ه ،والي��وم �أمل��ك مركز ًا خا�ص��اً ب��ي لال�ست�شارات
والتدريب".
وي�ضيف �إدكيدك �أنه �إذا ما �أردنا ت�سريع التغيري� ،أو جلبه
حلياتن��ا ،فعلينا �أن نرفع درجة الإنتاجية لدينا ،و�أن نقوم
ب�أفع��ال ت���ؤدي �إىل نتائ��ج ،م�ش�ير ًا �إىل �أن التغيري هو ٌ
هدف
م�ستم��ر ،وال يتوقف عند عتبة م��ن عتبات ال�سلم .ويو�ضح
�إدكي��دك �أن��ه بالإم��كان معاجلة ع��دم ر�ضانا ع��ن تغيري ما
�أحرزناه يف حياتنا؛ بتقدير قيمة �إحداثه واحل�صول عليه،
وذل��ك يت�أتى من خ�لال تدري��ب الدماغ على ر�ؤي��ة الأمور
الإيجابي��ة م��ن خ�لال حتوي��ل املعلوم��ة مله��ارة ،ومن ثم
�إدخ��ال املهارة يف فع��ل الفرد "التطبي��ق العملي للمهارة"،
وبالتايل احل�صول على نتائج ايجابية فعالة .

تق��ول ال�سي��دة ره��ام �شكارن��ة وه��ي �أم وزوج��ة لثالثة
�أطف��ال� ،إن التغي�ير ي�ساه��م يف حت�س�ين نف�سي��ة الف��رد،
ويجنب��ه الإحب��اط .وعن طريق��ة اتباعها لنه��ج التغيري
تق��ول" :عندم��ا �أفكر يف تغيري �أم ٍر م��ا يخ�صني �أو يتعلق
بعائلت��ي� ،أبد�أ بتنفيذه يف اليوم التايل تدريجياً حتى �أ�صل
للتغي�ير الذي �أري��ده .وعندم��ا تظهر يل موان��ع للتغيري،
�أت��رك امل�س�أل��ة لق�ض��اء اهلل ،و�أوق��ن �أنه��ا م�س�أل��ة وقت ال
�أكرث".
م��ن جهته��ا ،تق��ول ال�شاب��ة نادي��ن ال�صيف��ي ،وه��ي معدة
ومقدمة برنام��ج ُيعنى بطاقة ال�شب��اب والتغيري عرب �أثري
�إح��دى الإذاع��ات املحلي��ة �إن اخلط��اب الإعالم��ي املوجه
لل�شب��اب "منقو���ص" ويحمل يف كث�ير من الأحي��ان طابعاً
�سلبيا يتمث��ل بعدم حتفيز ال�شباب لل�سع��ي وراء التغيري،
م�ضيف�� ًة �أنه��ا حت��اول م��ن خ�لال عمله��ا تغي�ير ال�صورة
ال�سائدة .
وح��ول ق�صته م��ع التغيري ،يق��ول الكاتب �أم�ين دراو�شة:
"راودين حل��م "�شه��ادة الدكت��وراة" منذ ع�ش��ر �سنوات،
وعل��ى الرغم من �أن و�ضع��ي املادي حال دونها ،لكن احللم
مل يغ��ادرين ،ويف ه��ذه اللحظ��ة الت��ي �أع�بر فيها ع��ن ر�أيي
معك��م� ،أجه��ز �أوراق��ي لل�سف��ر �إىل املغ��رب لتتوي��ج حلمي
ب�شهادة الدكتوراة".
وحول الكتابة وم�ساهمتها يف التغيري ،يقول دروا�شة الذي
�ألف �أربعة كتب ،منه��ا درا�ستان نقديتان� ،إن القراءة ومن
ثم الكتابة تدفعان للتغيري ،وبكل الأحوال يجب على الفرد
�أن يعمل لأجل هدفه وال يكتفي بالتمني.
م��ن جهت��ه ،يربط ال�شاب ذي��اب القد�سي ال��ذي ميلك حم ًال
جتاري��اً ،حتمي��ة التغي�ير با�ستق��رار الظ��روف املحيط��ة
كالظروف االقت�صادية التي تتحكم بال�سوق والتجارة.

تتمة المنشور على الصفحة األولى " -الضمان االجتماعي"..
ات�ص��ال م��ع احل��ال �أن "حال��ة
و�أ�ض��اف ال�صاحل��ي يف
ٍ
االرتباك والقل��ق التي �سيطرت خالل الفرتة املا�ضية على
امل�ؤ�س�س��ات والعاملني �ستتبدد مع ب��دء �إدخال التعديالت
على القانون كنتيجة للحوار".

ا�ستفادة من جتارب
دول جماورة

وح��ول ذات الدور الربمل��اين يف حل ه��ذه الأزمة ،قالت
النائ��ب جن��اة �أبو بك��ر� ،إن العم��ل به��ذا القانون غري
ممك��ن حت��ت �أي ظ��رف ،حممل�� ًة احلكوم��ة م�س�ؤولية
"حال��ة التوتر" داخ��ل املجتمع الفل�سطين��ي م�ؤخر ًا،
ب�سب��ب  15م��ادة مدم��رة يف القان��ون وال �ضام��ن فيها
حلق��وق العاملني �سواء من احلكوم��ة �أو غريها ،على
حد تعبريها.
وقال��ت �أبو بك��ر �إن العمل جار بني الكت��ل الربملانية وكافة
الأط��ر واجله��ات م��ن �أج��ل ال�ضغ��ط لإدخ��ال التعديالت
الالزم��ة ،داعي�� ًة �إىل ع�ص��ف ذهن��ي م��ن قبل كاف��ة جهات

االخت�صا���ص مبا ي�شمل درا�سة قانون ال�ضمان االجتماعي
ال��ذي طبق يف لبن��ان �أو الأردن� ،أو م�صر و�أخذ ما ينا�سب
احلالة الفل�سطينية.

قانون ي�صب يف خدمة
�أرباب العمل

ور�أى حلم��ي الأع��رج مدي��ر مرك��ز الدف��اع ع��ن احلريات
املدني��ة �أن القان��ون يخ��دم �أرب��اب العم��ل ،م�ش�ير ًا �إىل �أن
الن�سب��ة التي �ستح�سم من راتب املوظ��ف ل�صالح ال�ضمان
االجتماع��ي هي  %7.5وه��ي ن�سبة عالي��ة ،بينما �ستح�سم
 %8.5م��ن �صاح��ب العم��ل ،وه��ذه ن�سب��ة منخف�ض��ة بكل
املقايي�س ،على حد تعبريه.
و�أ�ش��ار الأع��رج �إىل �أن ه��ذه الن�س��ب تط��ال املدخ��رات
اخلا�ص��ة بالعام��ل يف امل���آل النهائي ،بحي��ث يكون هناك
ت���آكل م�ستم��ر فيه��ا ،وه��و م��ا ي�ض��ر مب�صلح��ة الفئات
املهم�ش��ة وال�شرائح التي يفرت�ض �أن ت�ستفيد من تطبيق
هذا القانون".

بنود جمحفة بحق املر�أة

ورغ��م �أن املالحظات التي �صدرت حول القانون و�سلبياته
ت�شم��ل العاملني من خمتلف الفئ��ات ،رجا ًال ون�سا ًء وذوي
�إعاقة� ،إال �أن من�سقة برنامج متكني املر�أة يف جمعية املر�أة
العامل��ة �سم��ر هوا�ش ر�أت �أنه توجد بن��ود �أخرى جمحفة
بحق املر�أة ب�شكل خا�ص.
وقال��ت هوا�ش �إن من بني تلك البنود ،بند �إجازة الأمومة،
فالو�ض��ع الطبيع��ي وال�س��اري �أن م��ن يدف��ع الأمومة هو
�صاح��ب العم��ل ،بحي��ث تك��ون عطلته��ا مدفوع��ة الأجر،
لك��ن القانون نق��ل ه��ذه امل�س�ؤولية عن �صاح��ب العمل �إىل
املواط��ن ،وهذا ي�شكل �إ�شكالي��ة ،ف�صاحب العمل يجب �أن
يتحمل دفع �إجازة الأمومة".
ويف بن��د �إج��ازة الأمومة �أي�ض��اً ،قالت هوا���ش �إن القانون
مينع امل��ر�أة من �إجازة الأمومة ما مل تنه عدد ًا حمدد ًا من
اال�شرتاكات يف �صندوق ال�ضمان االجتماعي ،و�أن اجلهات
املجتمعي��ة تطالب ب�أن تك��ون �إجازة الأموم��ة متاحة منذ
اليوم االول للعمل.

�أما النقطة الثالثة التي ر�أت هوا�ش �أنها ت�شكل انتقا�صاً من
حق��وق املر�أة ،فهي م�س�أل��ة توريث التقاعد يف حالة الوفاة
الطبيعي��ة ،فالقانون ي�ستثني الن�س��اء غري املتزوجات من
الوراث��ة حتى لو كان و�ضعهن االقت�صادي �صعبا ،و�أي�ضاً
مين��ع املر�أة من توريث زوجه��ا التقاعد� ،إال �إذا كان يعاين
من م�شكلة �صحية تثبت �أنه غري قادر على العمل.
و�أ�شارت هوا�ش �إىل ق�ضية �أخرى حمل نقا�ش يف الفرتة احلالية،
وه��ي �إج��ازة "الأبوة" حي��ث مل ي�شملها القان��ون ،بينما يعود
وجود ه��ذه الإج��ازة يف القانون بالأث��ر الإيجابي عل��ى املر�أة
والرجل حيث يقوم الزوج مبرافقة زوجته ،وحتمل امل�س�ؤولية
املجتمعية جتاهها ،بتحمل العبء املرتتب على الوالدة.
ي�ش��ار �إىل �أن اخل�لاف حول القان��ون امتد لي�شم��ل طريقة
�إدارة �صندوق ال�ضم��ان االجتماعي ،حيث ين�ص القانون
على �أن احلكومة تقوم بت�شكيل جمل�س �إدارة ،فيما تطالب
اجله��ات احلقوقي��ة ب���أن يق��وم امل�شارك��ون يف ال�صندوق
ب�إدارت��ه م��ن خالل تكوي��ن جمعية عام��ة ،تنتخب جمل�س
وهيئة �إدارية مبا�شرة.

تتمة المنشور على الصفحة األولى  -قـانــون الضمان كــارثـي
�إدارة اجلامع��ة بدورها �أكدت �أنها لن تتن�صل من حقوق
العامل�ين لديها ،وم��ا زال��ت الإدارة والنقابة جمتمعتني
تبحث��ان عن حل لهذه الق�ضية ،ومن الوا�ضح �أن القانون
�أن�ص��ف امل�شغ��ل عل��ى ح�ساب العام��ل وهو م��ا مل تقبله
�إدارة اجلامع��ة ،يق��ول �ضراغم��ة" :اتهم القان��ون ب�أنه
ين�ص��ف امل�شغ��ل على ح�س��اب العام��ل ،ولكن م��ا فعلته
م�ؤ�س�سات �أخرى ب�أن �سارعت ب�صرف مدخرات العاملني
فيه��ا كح��ل مل ين�ص��ف العام��ل يف حماوالته��ا اله��روب
م��ن القان��ون ،وه��و ح��ل م�ستبعد ،ول��ن تقوم ب��ه �إدارة
اجلامعة".
املحا�ض��رة روال �أب��و دح��و �أ�ش��ارت �إىل �أن ه��ذا القانون
يخ��دم �أ�صح��اب العمل عل��ى ح�س��اب العامل�ين ،قائلة:

"ه��ذا القان��ون الذي �أق��ر يف غرف مغلق��ة دون علم �أو
م�شاركة ،جمح��ف بحق العاملني وجمح��ف بحقي ،فمن
غ�ير املمكن �أن �أ�ض��ع م�ستقبلي وم�ستقب��ل �أوالدي يف يد
قانون وحكومة غري �ضامنة له" ،و�أو�ضحت �أبو دحو �أن
القان��ون ظلم الن�ساء يف ن�صو�ص��ه كتحديد متى ت�ستحق
امل��ر�أة �إج��ازة الأموم��ة ،كم��ا �أن��ه مل يع��ط الن�ساء حق
توريث راتب تقاعدهن حال الوفاة لأزواجهن �أو بناتهن
غري املتزوجات.
و�أب��دى كثريون ع��دم ثقتهم بالقانون ،يق��ول ذوابة" :ال
ثقة باحلافظة التي �ستو�ضع بها الأموال ،فالأو�ضاع غري
م�ستقرة �سيا�سي��ا واقت�صاديا ،واعتقد �أن ثقة املواطنني
منزوع��ة من هذا اجلانب� ،أق�صد جيب ال�شخ�ص ونقوده

وه��و و�أوالده" ،و�أ�ض��اف ذواب��ة �أن النقاب��ة تبح��ث
م��ع �إدارة اجلامع��ة ع��ن الإج��راء الوقائي م��ن متاهات
ال�ضمان.

�صندوق ال�ضمان �أم �صندوق التقاعد

العاملون يف اجلامعة طالب��وا بحماية مدخراتهم يف حال
مت��ت جتيريها ل�صالح �صندوق التقاع��د التكميلي املبهم
وغ�ير الوا�ضح الذي ذك��ره القانون ،عل��ى حد و�صفهم،
ولذل��ك ر�أت اجلامعة �أن احلل هو باال�شرتاك يف �صندوق
التقاع��د بدال من �صندوق ال�ضمان ،حيث �أكدت اجلامعة
�أنه��ا متوح��دة يف ه��ذا ال�ش�أن من��ذ �سبع �سن��وات م�ضت
و�سبق �أن �أعدت �أوراقها لت�شرتك يف �صندوق التقاعد.

وحول هذا الأمر يقول �ضراغمة�" :صندوق التقاعد �أف�ضل
م��ن �صن��دوق ال�ضم��ان ،لأن قان��ون ال�ضم��ان حتدث عن
ت�أمينات ب�سيط��ة يف تف�سرياته وهي البطالة وال�شيخوخة
والوف��اة ومل يتح��دث عن رات��ب تقاعد ،وله��ذا مت و�ضع
ن�صو�ص ثانوية �أ�ش��ارت لتقاعد تكميلي ،ويح�سب ح�سب
احل��د الأدن��ى للأج��ور" ،وي�ضي��ف �ضراغم��ة �أن رات��ب
التقاع��د بهذه احلال��ة ال يلبي حاجة العام��ل لأن متو�سط
الأجور �أعلى من احلد الأدنى للأجور.
وبع��د عملي��ة ح�سابي��ة قام��ت ب�إجرائها اجلامع��ة ،بقي
اخلي��ار �أمامها يف حال بق��ي القان��ون يف �صيغته احلالية
�أن يك��ون �صندوق التقاعد اخلي��ار الأمثل بدل االن�صياع
لقانون و�صفه كثريون بالكارثي.
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ل�سان بحري م�صري يهدد ب�إغراق القرية ال�سويدية على �شاطئ رفح
والء فروانة

لطامل��ا حظي��ت القري��ة ال�سويدي��ة املقامة على
�شاط��ئ بح��ر مدين��ة رف��ح جنوب غ��رب قطاع
غ��زة ،باهتم��ام و�سائ��ل الإع�لام املختلف��ة،
باعتباره��ا �أك�ثر مناط��ق قط��اع غ��زة فق��ر ًا
وتهمي�ش��اً ،لكن مل يع��د الفقر وح��ده يهدد هذه
القري��ة ال�صغ�يرة ،الت��ي يبل��غ ع��دد �سكانه��ا
نحو  3000ن�سمة ،وبيوته��ا �صغرية ومبانيها
متهالك��ة ،فالقرية تواجه كارث��ة قد تخفيها عن
اخلارطة يف غ�ضون �سنوات معدودة.
املدين��ة تت���آكل تدريجي��اً ،وتزح��ف املياه نحو
ال�شرق بفعل احتج��از ل�سان الرمال ،وهذا بات
يهدد القرية بالغمر باملياه.

خطر حمدق

ق��ال املهند���س �أ�سامة �أب��و نق�يرة رئي�س جلنة
الط��وارئ يف مدين��ة رف��ح جنوب قط��اع غزة،
�إن الل�س��ان البحري امل�ص��ري يعترب كارثة بكل
م��ا حتمله الكلمة من معن��ى ،وهو يهدد �شاطئ
مدين��ة رفح ،وي�ضع القري��ة ال�سويدية يف مهب
الريح.
و�أك��د �أب��و نق�يرة يف ح��وار م��ع "احل��ال"� ،أن
الل�س��ان البح��ري امل�ص��ري احتج��ز التدف��ق
الطبيع��ي للرمال م��ن اجلنوب لل�شم��ال ،وهذا
�أدى �إىل انح�س��ار ال�شاط��ئ وتراجع��ه غرب��اً يف
اجله��ة امل�صري��ة ،وتقدم��ه �شرق��اً يف الناحي��ة
ال�شمالي��ة ،خا�ص��ة يف �شواط��ئ مدين��ة رف��ح
الفل�سطينية.
و�أ�ض��اف :يف غ�ض��ون ما ب�ين � 10 -7سنوات،
�ستتق��دم املياه وتغمر الطريق املعبد واملنازل،
ول��ن ي�صب��ح هن��اك �ش��يء ا�سم��ه القري��ة
ال�سويدية ،و�سي�ضط��ر �أكرث من  3000مواطن
جله��م �صي��ادون فق��راء ل�ترك منازله��م الت��ي
�ستغمرها املياه.
ون��وه �إىل �أن اخلط��ورة �أك�بر من ذل��ك ،فتقدم
املياه املاحل��ة يهدد املي��اه االرتوازية العذبة،
وه��ي م�ص��در املي��اه الوحي��د يف مدين��ة رف��ح،
ويزي��د م��ن ملوحته��ا ،وكذل��ك �سيق�ض��ي على
�أرا���ض زراعي��ة خ�صب��ة ،ويغ�ير اخلارط��ة

�صورة من غوغل �إيرث تظهر الل�سان البحري امل�صري الذي يهدد م�صري القرية ال�سويدية.

الدميوغرافية والزراعية برمتها يف املنطقة.
ولف��ت �إىل �أن الل�س��ان البح��ري امل�صري خمالف
لقوانني الأل�سنة البحرية الدولية ،فهناك قوانني
تنظ��م هكذا عملية ،والبلدية نا�شدت كل اجلهات
التدخ��ل ل��دى اجلان��ب امل�صري وو�ض��ع حلول
منا�سب��ة ،ك�إقام��ة م�ضخ��ات رم��ال خم�ص�ص��ة،
تعيد احلركة الطبيعية للرمال البحرية.
و�أك��د �أن البلدية تدر�س ع��دة حلول يف حماولة
لوق��ف الكارثة ،وحماية �شاط��ئ املدينة ،مبا ال
ي�ؤثر على مناطق �أخرى يف القطاع.

مواطنون قلقون

و�أب��دى مواطنون م��ن �سكان القري��ة املذكورة
خماوفهم من الل�سان البحري و�آثاره ،مطالبني
البلدية واجله��ات املعنية بالتدخ��ل قبل فوات
الأوان ،لوقف الكارثة ومنع تهجريهم.
وق��ال املواطن حممد ع��ودة� ،إن �س��كان القرية
ال�سويدي��ة �صي��ادون فق��راء ،ال م���أوى له��م،
وبيوته��م متوا�ضع��ة ،ويف ح��ال فقدوها يكون
هذا مبثابة كارثة حقيقية.
و�أك��د عودة �أنه ي�شعر باخل��وف والقلق �إزاء

م��ا �سمعه م��ن �أنباء ح��ول الل�س��ان البحري،
ودائما م��ا ي�س�أله �أبنا�ؤه ع��ن م�صريهم خالل
ال�سن��وات املقبل��ة ،متمنياً و�ض��ع حلول قبل
فوات الأوان.
�أما املواطن حممد عب��د اهلل ،ف�أكد �أنه لن يغادر
منزل��ه حتى لو �أغرقته املي��اه ،فال يوجد م�أوى
�آخر ل��ه ولعائلت��ه البالغ ع��دد �أفراده��ا ت�سعة
�أ�شخا�ص ،وال ميتل��ك ما ًال ل�شراء �أو بناء منزل
جديد ،و�أر�ضه الت��ي ميتلكها ويزرعها ليعتا�ش
منها �ستكون مهددة بالغرق �أي�ضاً.

ودع��ا البلدية واجله��ات احلكومي��ة �إىل و�ضع
حلول �سريع��ة متنع تق��دم ال�شاطئ ،وحتافظ
على قريتهم التي عا�شوا فيها منذ العام .1948
و�أقام��ت م�ص��ر الل�س��ان البح��ري من��ذ نح��و
عام�ين ،وميت��د بعم��ق ح��وايل  800م�تر يف
البحر ،وبانحناء ب�سيط ناحية اجلنوب ،وهذا
الل�س��ان �سيزيد من م�ساحة ال�شاطئ يف املنطقة
امل�صري��ة على ح�س��اب ال�شاط��ئ الفل�سطيني،
بحي��ث �ستتجمع الرمال جنوبهُ ،م�شكل ًة �شاط ًئا
ف�سيحا.
ً

امل�شاريع ال�صغرية طوق جناة الغزيني من البطالة
دعاء شاهين
مل يقب��ل ال�شاب الثالثين��ي با�سل �أبو �سالمة �أن
يقف مكت��وف االيدي منتظرا طواب�ير البطالة
بغ��زة املحا�ص��رة ،فك�� ّون لنف�س��ه م�شروع��ا
�صغريا ليدر عليه دخال يقيته ،معتمدا يف ر�أ�س
مال��ه عل��ى االقرتا�ض م��ن م�ؤ�س�س��ات التمويل
بالقطاع.
يتح��دث �أب��و �سالم��ة قائ�لا" :تخرج��ت م��ن
اجلامع��ة ع��ام  2012بتخ�ص���ص تكنولوجي��ا
املعلوم��ات ومل اج��د اي فر�ص��ة عم��ل يف �أي
قط��اع ،انتظ��رت طويال حت��ى راودتن��ي فكرة
بيع وت�صليح املول��دات الكهربائية ،خ�صو�صا
ان القط��اع بحاج��ة ل��ذك يف ظل انقط��اع التيار
الكهربائي امل�ستمر".
كان��ت فكرة �أب��و �سالم��ة حتت��اج �إىل ر�أ�س مال
لتتحول �إىل فع��ل فاقرت�ض  6000دوالر �إحدى
م�ؤ�س�س��ات التمويل اخلا�صة بالقط��اع ،و�أن�ش�أ

م�شروع��ه معتم��دا علي��ه كم�صدر دخ��ل له منذ
ثالث �سنوات.
ويواجه ابو �سالمة ع��دة عوائق ب�سبب تراكم
الدي��ون ل��ه على الزبائ��ن لعدم الت��زام حكومة
غ��زة بالروات��ب ،والفق��ر الذي يدف��ع بع�ضهم
لت�أجي��ل دفعاته��م باال�ضافة احيان��ا �إىل �إجبار
امل�ؤ�س�سة املقرت���ض منها لل�سداد قبل ان يجمع
االموال من الزبائن ،ويف هذه احلالة مير بعجز
م��ايل ،م�شريا �إىل ان متو�س��ط دخله �شهريا يبلغ
ما بني  300اىل  400دوالر.
ومير قطاع غزة بح�صار خانق منذ عام 2006
�أثر على جميع القطاعات بغزة ،ويعاين ارتفاعً ا
الف ًتا يف معدالت البطالة.
خل��ف مكتبه��ا ،جتل���س ال�سيدة ليل��ى ديب (50
عام��ا) �صاحب��ة م�ش��روع �صيان��ة االجه��زة
االلكرتوني��ة برفق��ة اوالدها ،وتق��ول�" :أن�ش�أت

امل�ش��روع من��ذ ع��ام  2013حي��ث ت��ويف زوج��ي
ومل اجد من ي�ساع��دين فاعتمدت على االقرتا�ض
مببل��غ قيمت��ه  $1000كر�أ���س م��ال مل�شروع��ي
ال�صغ�ير ،وقمت بت�شغي��ل اوالدي الثالثة كايد
عامل��ة ب��ه ،وامتمت �س��داد مبلغ كب�ير من را�س
املال ومل يتبق �سوى القليل ،وعند االنتهاء افكر
بتو�سيع املحل واقرتا�ض مبلغ اخر لتطويره".
ورغم العقبات التي واجهتا يف بداية م�شروعها
مل ت�ست�سل��م ليل��ى ف���أرادات ان تكب��ح قدراته��ا
وتتغلب على معيقاته��ا باال�ستمرار مب�شروعها
ال�صغري لتنقذ �أوالدها ال�شباب من فخ البطالة.
م��ن جهتها ت�شري اال�ستاذة منى العلمي ،مديرة
ال�شركة الفل�سطينية لالقرا�ض والتنمية "فاتن"
ان متو�س��ط ا�ص��دار قرو�ض امل�ؤ�س�س��ة �شهريا
ي�صل اىل  750قر�ضا ومتثل امل�شاريع ال�صغرية
ن�سبة  %70من حمفظة اال�صدار �شهريا مق�سمة
على ع��دة قطاع��ات منها القطاع��ات التجارية،
املتمثلة بالبق��االت ومتاجر ال�سيارات وحمالت

بي��ع املالب���س الت��ي حت�ص��ل على اك�بر ح�صة
متويل من االقرتا�ض ،ثم القطاعات اخلدماتية
واغلبه��ا ت�ش��رف عليه��ا ن�س��اء ك�صالون��ات
الكوافري ،تليها القطاعات الزراعية ،اما القطاع
ال�صناع��ي ،في�شه��د تراجع��ا ب�سب��ب احل�صار
وارتفاع تكلفة ان�شائه واالفتقار ملواد اخلام.
كما �أو�ضحت العلم��ي ان هناك ارتفاعا متفاوتا
بالطل��ب على م�ؤ�س�س��ات االقرا���ض التي متول
امل�شاري��ع ال�صغ�يرة ،وخ�صو�ص��ا م��ن فئ��ة
الن�ساء التي متث��ل  %60من حمفظة االقرا�ض،
منهن ربات بيوت ورياديات ،باال�ضافة اىل فئة
ال�شب��اب ما ب�ين خريجني وعاطلني ع��ن العمل
وجدوا �ضالتهم من خالل امل�شاريع ال�صغرية.
و�شج��ع املحل��ل االقت�ص��ادي �سم�ير اب��و مدلل��ة
امل�شاري��ع ال�صغ�يرة وا�ش��اد بدوها ف��ى تخفيف
ن�سبة البطالة بغزة وتوفري �أيد عاملة قادرة على
االعتماد على نف�سها ،وت�شغيل ن�سبة من العاطلني
عن العمل الذين بلغ عددهم  120الف عاطل.

ودع��ا �أبو مدلل��ة وزراة العمل لتكثيف جهودها
لعم��ل درا�سات ج��دوى وا�سرتاتيجي��ات تدعم
امل�شاري��ع ال�صغ�يرة وتعم��ل عل��ى تطويرها،
وقي��ام البن��وك وامل�ؤ�س�س��ات املمول��ة لتل��ك
امل�شاري��ع بالتخفي��ف م��ن ن�سبة الفائ��دة حتى
ت�ضم��ن جن��اح امل�ش��روع وتق��دمي ت�سهي�لات
تدعم��ه ،وخ�صو�ص��ا امل�شاري��ع اال�ستهالكي��ة
التي متثل ن�سبة  %90من امل�شاريع ،وهي اكرث
امل�شاري��ع عر�ض��ة للدي��ون املرتاكم��ة ،معتربا
اياها ناقو�س خطر ينذر بف�شل امل�شروع.
ولف��ت ابو مدلل��ة اىل �ضرورة اجت��اه املمولني
لدعم امل�شاري��ع ال�صناعية التي �شهدت اغالقا
كب�يرا ب�سب��ب احل��روب املتك��ررة واغ�لاق
املعاب��ر وع��دم تواف��ر م��واد خ��ام حي��ث مت
اغ�لاق  500من�ش�أة �صناعية ،لت�شجيع املنتج
الوطن��ي والتخفي��ف م��ن ح��دة اال�ست�يراد،
وحت��ى يك��ون ال�شب��اب منتج�ين ب��دل كونهم
عاطلني عن العمل.
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كلثوم مازن جابر

مبفارق��ة وتنا���ص عنيف�ين� ،أ�ص��در الأدي��ب
الفل�سطيني �أنور حام��د روايته الأخرية بعنوان
"التي��ه والزيت��ون" ،معلن��اً من��ذ البداي��ة مترد
الن���ص وعن��ف ال��دالالت يف ه��ذه الرواي��ة الت��ي
�أث��ارت �ضج��ة كبرية بني الق��راء والنق��اد الذين
انق�سم��وا بنقدهم بني الإيجابي وال�سلبي ،كل من
زاوية قراءته.
وت��دور �أحداث الرواي��ة ح��ول الفل�سطيني منري
حم��دان ال��ذي ال يك��ون �إال مغرتباً وال��ذي يعود
�إىل �أر�ض��ه فل�سط�ين الت��ي م��ا زال��ت قابعة حتت
االحتالل ،يذه��ب �إىل ال�شق املحت��ل املتمثل بيافا
وحيف��ا وع��كا وه��و "ال�ضف��اوي" م��ن النا�صي��ة
الأخ��رى للوط��ن ،ف�يرى الأم��ور بع�ين ناق��دة
وينقد امل�شهد والواقع ع�بر �شخ�صيات تت�صارع
بداخله��ا ب�ين م�شاعر الك��ره واحل��ب ،وثنائيات

غالف الرواية.

�أخرى متنافرة.
هذا التناق�ض يف بنية ال�شخ�صيات ي�ستفز القارئ
ليكم��ل الن���ص حت��ى م��ا وراء الكلم��ة الأخرية.
الالفت بالرواية هو تركيز الكاتب هذه املرة على
�شريحة من الفل�سطينيني هي فل�سطينيو الداخل،
م�ستعر�ضاً واقعهم بكل تناق�ضاته وجتلياته.
يف متح��ف حمم��ود دروي���ش ،وق��ع �أن��ور حام��د
روايت��ه و�س��ط جمموعة كب�يرة م��ن احل�ضور،
وح��اوره الدكت��ور �سام��ي الكي�لاين ،ال��ذي انتقد
تناق���ض ال�شخ�صي��ات وبال�ستيكيته��ا عل��ى ح��د
تعب�يره ،حيث اعترب �أن ق�ص��ة احلب يف الرواية
�أ�شب��ه بق�ص��ة جمو�سي��ة ال ميك��ن ت�صديقه��ا �أو
�إ�سقاطها على البني��ة الفل�سطينية احلالية ،وهي
ق�ص��ة ال تقن��ع الق��ارئ الفل�سطين��ي املطلع على
الو�ضع الذي يعي�شه �أ�ص ًال.
�أم��ا ع��ن ال�شخ�صي��ات ،فق��د ر�آه��ا الكي�لاين
بال�ستيكي��ة ومتناق�ض��ة �إىل حد كب�ير ،حيث ر�أى
�أن م��ن ال�سقط��ات يف كتابة رواي��ة �أنور �أن جميع
�شخ�صي��ات الت��ي اختاره��ا �أن��ور ا�ستثنائية ،ما
ح��رم القارئ العربي من ر�ؤي��ة بانورامية ت�شكل
امل�شه��د الفل�سطين��ي يف حيف��ا ،وبالت��ايل ب��رزت
ال�شخ�صي��ات عل��ى �أنه��ا �شخ�صي��ات غرائبية يف
�أج��واء لي�س��ت طبيعي��ة ،ويف ج��و يب��دو مفتع ًال
وم�صطنعً��ا ومل تغف��ر ل��ه اللغ��ة ال�شعبي��ة التي
ح��اول �أن ي�ضمنه��ا الرواي��ة ب�ين الن�صو�ص هذا
البع��د ب�ين ال�شخ�صي��ات الغرائبي��ة واخللفي��ة
الطبيعية للجو الفل�سطيني.
ه��ذا النقد ا�ستقبله �أنور حام��د ب�صدر رحب ومل
يحاول تفنيده بل اكتفى بالقول �إنه ككاتب ي�سعد
ج��دا بالنق��د ،ويح��ب �أن يتلقى النق��د الالذع من
جمهوره ،فالرواية اجلي��دة ال تتلقى املدح دائما

بل يجب �أن تقر�أ من زوايا خمتلفة تنقد �أحياناً.
و�أك��د حام��د �أن العالق��ة ب�ين الكات��ب والق��ارئ
عالقة معقدة ،حتكمها اعتبارات متعلقة بكليهما.
والق��ارئ دائم��ا حمق ،حت��ى لو �أح��ب �أو كره ما
تكت��ب لل�سبب اخلط���أ .نعم" ،هناك ق��راء �أحبوا
�إح��دى روايات��ي العتقاده��م �أنه��ا تنق��ل وجه��ة
النظ��ر الفل�سطيني��ة للقارئ الأوروب��ي و�آخرون
كره��وا رواي��ة �أخ��رى الن �إح��دى �شخ�صياته��ا
ال�شعبي��ة ت�ستخ��دم عب��ارات نابي��ة ،وغ�ير ذلك
الكث�ير من االعتبارات التي ال عالق��ة لها بالقيمة
الأدبية للعمل ،لكنني حني �أ�ستمع �إىل هذا �أو ذاك
دائما �أبت�سم بحب و�أح���س بالعرفان لأنهم قر�أوا
الرواية �إىل �آخرها".
�أم��ا �أ�ست��اذ الأدب الفل�سطين��ي بجامعة بريزيت
مو�سى خوري ،فيخال��ف الكيالين بنقده للرواية،
حيث يرى �أن حامد يف الرواية ينزاح لفل�سطينيي
الداخ��ل ،ويالم���س ب�ش��كل �شفي��ف ت�شظياته��م
اجلواني��ة والرباني��ة ،وتو�صيفاته��م امللتب�س��ة
لأن�صافه��م امل�شلعة يف ال�ضفة الغربية ،وتوزعهم
ب�ين رف���ض وقب��ول �إم�لاءات �سلطته��م الثقافية
وهويته��م احلائ��رة ،يف الوط��ن املنف��ى ال��ذي ال
ي�ضاهيه وطن �آخ��ر .الرواية مغمورة بوطن من
ثنائي��ات �أوله��ا التيه ال ب�أ���س ،وثانيه��ا الزيتون
ال��ذي يحي��ل عل��ى الثب��ات والق��دم والعراق��ة،
الرواي��ة مغم��ورة م��ع كل الت�شظ��ي ال��ذي يلفها
ب�ص��وت فل�سطيني مل يفلح الآخر ب�شطب هويته،
�أو دجمه يف حميط قد يظهر للعني غري املدققة �أنه
مدم��ج فيه��ا بالفعل ،لكن �أنور حام��د الذي غا�ص
يف العم��ق يجد �أن ظاهر اجلبل اجلليدي اخلفيف
ال��ذي يكتفي به غري املدققني بح�سب فيجوت�سكي
ال يب��وح بتفا�صي��ل الع��وامل التحتاني��ة الثقيل��ة

امل�ؤلف.

للجب��ل اجلليدي الذي يغو���ص يف البحر الأبي�ض
املتو�سط مزهوا بفل�سطينيته منذ القدم.
�أم��ا الكات��ب الفل�سطين��ي �أحم��د جاب��ر فق��د نق��د
الرواي��ة كاتب��اً� :أن��ور حام��د �أعد لن��ا �صورة يف
�إط��ار "�إ�شكالي��ات الهوي��ة" ،ب�ين الفل�سطين��ي
والإ�سرائيل��ي ،ب�ين ال�ضف��اوي وفل�سطين��ي
الداخل ،بني ال��ر�أي والر�أي الآخ��ر ،يف االمتزاج
بني الهويت�ين .كتب ال��روح الفل�سطيني��ة الندية
يف مواجه��ة �ضابط الأم��ن الإ�سرائيلي الذي تبني
فيما بع��د �أن��ه درزي يخ��دم مل�صلح��ة �إ�سرائيل،
معتم��د ًا على ج��واز ال�سفر الأوروب��ي ،ال الهوية
الفل�سطيني��ة .كت��ب فل�سطين��ي الداخ��ل املحت��ل
واخت�لاط اللهج��ة الفل�سطيني��ة بالعب��ارات
العربي��ة .ا�ستذك��ر التاري��خ وو�ضع��ه �أم��ام
العيون ،ف�س�أل :مباذا تبوح ل�سكانها ال�شرفات يف

الأم�سي��ات؟ ،هذه ال�شرف��ات التي �شهدت �سهرات
جدي وجدتي م��اذا ع�ساها تخ�بر �سكانها اجلدد
املحتل�ين؟" .ط��رح م�شكل��ة امل�سمي��ات اجلارحة
الت��ي ت�شرب��ت يف �أل�سن��ة ال�ضفاويني ،فب��د ًال من
ت�سميته��م بفل�سطيني��ي الداخ��ل� ،ص��اروا ع��رب
�إ�سرائي��ل ،عرب الـ  ،48ع��رب ال�شيمينت ،الذين
بدوره��م يتهم��ون �أه��ل ال�ضف��ة بع��دم الرتتي��ب
والنظافة خ�صو�صاً عند زيارة البحر.
�أثارت رواية حام��د الكثري من النقد الذي انق�سم
بني ايجاب��ي و�سلبي ،لكنه انت�ش��ر ب�شكل وا�سع.
ويبقى الق��ول الف�صل دائماً للقارئ ،ويبقى النقد
دائم��اً داعماً للكاتب وامل�ؤل��ف ،واملهم �أن الرواية
متكن��ت من �إثارة العديد م��ن الت�سا�ؤالت التي قد
ت�شكل حماولة الإجابة عنها زيادة يف حدة وتوتر
هذه الأ�سئلة.

عبد العال يلعب البلياردو ويركب اخليل ويعمل �سمكر ًّيا ..بيد واحدة
ابتسام مهدي

خال��د عبد الع��ال �شاب يبلغ من العم��ر  30عاما،
مل تقف �إعاقته عائ ًقا يف وجهه ،بل حاول �أن يبدع
فيم��ا �أح��ب ،فمن��ذ ال�صغر جل��ب له وال��ده لعبة
بلي��اردو وكان مغرما يف اللع��ب بها .كرب وكربت
مع��ه �أحالم��ه ب���أن يلع��ب عل��ى طاول��ه حقيقية
مب�شاركة �آخرين من �أقرانه.
ب��د�أ عبد العال اللعب بعد افتت��اح �صالة بلياردو
بالقرب من منزله ،ولكن يف تاريخ 2014/7/31
تغ�ير احل��ال ،فق��د كان برفق��ة جمموع��ة م��ن
�أ�صدقائ��ه يف منطق��ة "التوام" �شم��ال قطاع غزة
ليتم ا�ستهدافهم ب�صاروخ ت�سبب يف �إ�صابته باليد
اليمنى ما �أدى �إىل برتها من فوق املرفق.
يقول عبد العال�" :صحيح �أن برت يدي غري الكثري
من تفا�صيل حياتي ،خا�صة �أنها اليد اليمنى التي
اعتمد عليها ،ولكن مل �أجعل ذلك �سببًا يف �أن تقف
يف وجه��ي ،فبد�أت �أك ّيف حياتي معتمدا على يدي
الي�س��رى وقدم��ي ،مبا يف ذل��ك ممار�س��ة الهواية
التي �أحبها وهي لعبة البلياردو".
يف البداي��ة ،وق��ف عبد الع��ال كثريا �أم��ام طاولة
اللعبة حمتارا كيف مي�سك الع�صاة ،ليخربه �أحد
�أ�صدقائ��ه �أن يبقي متفرج��ا ،فمن ال�صعب اللعب
بدون ا�ستخدام اليدين االثنتني يف هذه اللعبة.
لك��ن عب��ارة "حق��ق �أهداف��ك وطموحات��ك ف�أنت
الوحي��د القادر على �أن ت�ص��ل �إىل مبتغاك" ،التي
كان يردده��ا دائم��ا يف داخل��ه ،جعلت��ه ي�ستخدم
قدمه يف تثبيت الع�صاة.

عندم��ا �شاه��د �أ�صدق��ا�ؤه م��دى �إ�ص��راره عل��ى
اللع��ب �شجع��وه ،و�أ�ض��اف" :عندم��ا ركلت �أول
ك��رة و�أ�صاب��ت باقي الك��رات ،اجلمي��ع �صفق يل
و�شجعني ،وبد�أوا يعطونني الن�صائح من وجهة
نظره��م ،رغ��م �أن من يعي���ش امل�شكل��ة والإعاقة
ه��و الأق��در عل��ى حتدي��د قدرات��ه وطريقت��ه يف
الت�صرف".

حتدي ال�صعوبات

ومل تتوق��ف عزمية عبد الع��ال عند البلياردو،
يق��ول�" :أعل��م �أن��ه م��ن ال�صع��ب �أن يق��وم
مبت��ورو الأط��راف مبمار�س��ة جمي��ع �أم��ور
احلي��اة ب�سهول��ة ،ولك��ن جراحي ل��ن توقفني
و�ستجعلن��ي �أكرث قوة يف اال�ستم��رار و�أن �أنفذ
جمي��ع الأعم��ال الت��ي �أحبه��ا ،فق��وة ال�ساع��د
وامله��ارة عند الأ�صحاء تختل��ف عنها عند من
ه��م مثل��ي ،ولك��ن الإرادة تف��وق كل الإعاقات
وف��وق كل �ش��يء ،فالإ�صاب��ة زادتن��ي حتديً��ا
و�إرادة بن�سبة ."%100
و�أ�ضاف�" :أعلم �أن هناك بع�ض مبتوري االطراف
يف�ضل��ون العزلة والبعد ع��ن العامل حيث يعي�ش
منغلقا على نف�سه ،وهذا ما �أرف�ضه".
ويعيل عبد العال خم�سة �أطفال �أكربهم يف ال�صف
ال�ساد�س ويعمل موظف��اً حكومياً ويعي�ش يف بيت
بالإيج��ار يف الفالوجا مبخي��م جباليا �شمال قطاع
غزة.

عبد العال يلعب البلياردو بيده ورجله.

قدرات �أخرى

وي�ص��ر عب��د الع��ال عل��ى فع��ل كل م��ا يجعل��ه
م�ستمتع��ا يف احلي��اة ،فه��و يجيد رك��وب اخليل،
ويقودها بي��ده وقدميه ،حيث �شارك يف م�سابقات
لرك��وب اخليل نظمتها جمعية ال�سالمة اخلريية،
ما دفع الكثريين من مبتوري الأطراف �إىل خو�ض
التجربة ونزع اخلوف عنهم.
كم��ا يجي��د حرف��ة "ال�سباك��ة" ،فال توج��د كلمة

م�ستحي��ل يف قامو���س حيات��ه ،وهو يعل��م �أنه من
ال�صع��ب نوع��اً م��ا �أن يعم��ل بي��د واح��دة ،لكنه
ا�ستط��اع �أن يتج��اوز تل��ك امل�شكل��ة يف ا�ستخدام
مفاتيح بيد واحدة.
كم��ا �ش��كل عب��د الع��ال جمموع��ة م��ن مبت��وري
الأطراف �سماه "جمموع��ة ذوي البرت" ،وتهدف
هذه املجموعة �إىل زيارة اجلرحى والتخفيف عن
معاناته��م ،وتوف�ير الو�سائ��ل امل�ساع��دة لهم من

عكاكيز ودعم نف�سي.
ويق��ول اجلريح عبد العال ل��كل �شخ�ص م�صاب:
"عن��دك الق��وة ..يج��ب �أن تتج��اوز حمنت��ك
وتتخطاه��ا ،و�أن��ت ق��ادر عل��ى �صن��ع نف�س��ك
ب�إرادت��ك ،وبعزميت��ك ت�ستطي��ع �أن تغ�ير نظ��رة
املجتم��ع ،ف�أن��ت وحدك ق��ادر �أن تثب��ت وجودك
وال ت�ض��ع للي�أ�س مكان��اً يف طريق��ك �أو بقلبك ،بل
ا�ستمتع يف احلياة بكل قوتك".
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معامل �أثرية يف �سلفيت تتناو�شها �أنياب االحتالل و�أيدي الل�صو�ص

رحمة خالد

يف حمافظ��ة �سلفي��ت لوح��ة �أثري��ة تبعرث مالحمه��ا ري�ش��ة االحتالل
وتعي��ث به��ا خراب��ا وتهويدا ،وحت��اول طم�سه��ا لتعلو ف��وق ركامها
حجارة املغت�صبات اال�ستيطانية وجدار الف�صل العن�صري.
�أك�ثر م��ن  140موقع��ا �أثري��ا يف حمافظ��ة �سلفي��ت منه��ا الآ�شوري��ة
والبيزنطي��ة والروماني��ة والإ�سالمي��ة وال�صليبي��ة ،ولك��ن كم��ا مل
ي�سل��م الب�شر من االحت�لال اال�سرائيلي ،مل ت�سل��م �أي�ضا الآثار .يقول
مدي��ر دائ��رة ال�سياحة والآثار يف �سلفيت منت�ص��ر مو�سى" :االحتالل
ي�سته��دف التاري��خ احل�ضاري ل�سلفي��ت ب�شكل مبا�ش��ر ويحاول عزل
الآثار وتهويدها ،وجزء كبري منها يعمل على طم�سه".
ويعزو مو�سى فقدان ال�سيط��رة الفل�سطينية على معظم �آثار املنطقة
لرتكزه��ا يف مناط��ق "ج" الواقع��ة حتت �سيطرة االحت�لال ،ويقول:
"ح�س��ب اتفاقي��ة �أو�سل��و ،ال يج��وز �إجراء �أي عم��ل داخل مناطق
(ج) �إال مبوافق��ة ا�سرائيلية ،وبدورنا نق��وم بت�صوير حفريات الآثار
داخ��ل هذه املناطق ورفع تقرير ملنظم��ة اليوني�سكو بعد �أن �أ�صبحت
فل�سطني ع�ضوا بها".
واالحت�لال مل يكتف ب�سيطرته الكاملة على �آثار مناطق (ج) وتدمريها
وعزله��ا ببن��اء جتمع��ات ا�ستيطانية حوله��ا كما حدث يف دي��ر �سمعان
غرب��ي بلدة كفر الديك ،وهي خربة رومانية بيزنطية �إ�سالمية منحوتة
بال�صخر فعزلها مب�ستوطنة لي�شيم املحيطة بها من �أربع جهات و�سرق
حجارتها و�أتربتها� ،أو بتزويرها كخربة قرق�ش التي تعد منطا م�صغرا
للب�تراء واملقام��ات الديني��ة �أي�ض��ا ،بل تع��دت ال�سيط��رة ملناطق (�أ)
و(ب) كم��ا ي�ؤك��د خبري �ش���ؤون اال�ستيط��ان يف حمافظ��ة �سلفيت خالد
مع��ايل ،ال��ذي يقول" :االحتالل يعم��ل بكل جهده عل��ى تهمي�ش �سلفيت
تاريخيا ،فلم يكتف بال�سيطرة الكاملة على مناطق (ج) ،بل تعدى ذلك
�إىل �إعاق��ة حرك��ة ال�سياح ملناط��ق (�أ) ،ومنع عملي��ات الرتميم الكاملة
لآث��ار مناطق (ب) و�أي�ضا ترويجها ودثره��ا بجدار الف�صل العن�صري
الذي التهم عددا منها يف مواقع متفرقة".
وي��ردف معايل قائ�لا" :اتفاقي��ة �أو�سلو حجم��ت م��ن دور ال�سلطة يف
مناط��ق (ج) ،واالحتالل ميعن يف خرق كافة االتفاقيات التي حتافظ
على امل��وروث احل�ضاري والثقايف �أثناء الن��زاع امل�سلح مثل اتفاقية

مناطق �أثرية يف �سلفيت مل حتمها االتفاقيات الدولية من التدمري والنهب.

اله��اي عام  1954واالتفاقي��ات الدولية ع��ام  1972التي تن�ص على
عدم م�سا�س املحتل بالرتاث الثقايف للمناطق امل�سيطر عليها".
وم��ا يزي��د الط�ين بل��ة يف املنطق��ة �أن �آثاره��ا مل تعد مطمع��ا للمحتل
وحده بل �أ�صبحت هدفا ل�سارقي الآثار ،حيث اكت�شفت مواقع عديدة
تعر�ض��ت للتنقيب وال�سرقة .يق��ول مو�سى" :دائ��رة الآثار تتعر�ض
لل��وم يف ه��ذا ال�سي��اق �أكرث من ال�لازم ،ونح��ن بدورن��ا ن�ضبط عددا
مم��ن ي�سرقون الآث��ار ومنهم من مي�سكون م�سك الي��د يف و�ضح النهار
ونحيلهم ل�شرطة ال�سياحة لكن عقوباتهم خمففة ،الأمر الذي ال ي�شكل
رادعا لل�سرقة".
وتفن��د دائ��رة الآثار كاف��ة التهم املوجه��ة �إليها بالتق�ص�ير يف حماية
�آث��ار املحافظ��ة وترميمها كي ت�صبح مق�صدا وقبل��ة لل�سياح ،وي�شري
مو�س��ى �إىل �أن "وزارة ال�سياح��ة والآث��ار تعاين من نق���ص يف املوارد
الب�شري��ة واملالي��ة ،وال��دول املانحة له��ا نظام وخط��ة للرتميم حيث
تعم��ل وفق احلق��ب الزمنية وتخت��ار مواق��ع مالئم��ة مل�شاريع ق�سم
الآثار بجامعاتها وتكون هذه امل�شاريع م�ؤقتة".
وت�ؤك��د دائرة الآث��ار �أنها تعمل كل ما يف و�سعه��ا لإحياء ما تبقى من

�آث��ار املحافظة عرب ا�ستقطاب طلبة اجلامع��ات واملدار�س يف رحالت
تعليمي��ة وتثقيفي��ة� ،إال �أن وزارة الرتبي��ة والتعلي��م رف�ض��ت م�سار
الرح�لات التعليمية للمناطق الأثري��ة كونها غري �آمنة للطلبة لوجود
عدد من احلفر والآبار املك�شوفة ووعورة الطريق �إليها ووافقت على
تلك الرحالت �شريطة توفر طاقم من الدفاع املدين.
وللبلدي��ات واملجال���س القروي��ة يف املحافظ��ة دور ال ميك��ن جتاوزه يف
احلف��اظ على املع��امل الأثرية الكامن��ة بقراها وبلداته��ا .ويذكر رئي�س
بلدي��ة دير�ستي��ا �سعي��د زي��دان دور البلدي��ة ب�إحي��اء البل��دة الأثري��ة
اململوكي��ة واملقام��ة على بل��دة رومانية حمفورة حت��ت الأر�ض وتبلغ
م�ساحته��ا  65دومنا�" :أردنا �أن جنعل م��ن البلدة حمط �أنظار لل�سياح،
ال �سيم��ا �أنها ح�ضارة ب�أكملها وتاريخ عميق يحمل عبق �أجداد �أجدادنا
حني كانت تلك البلدة نزال وم�ضافات للوافدين من �شمال فل�سطني".
ويتابع زيدان" :قدمنا طلب ترميم البلدة عرب احلكم املحلي من خالل
م�شروع �إحياء املراكز التاريخية الذي ا�ستهدف  12موقعا يف الوطن،
وبلغ��ت قيمته ما يقارب مليون �شيق��ل حيث تركز هدفنا الرئي�س على
ترويج املنطقة �سياحيا وجعلها نزال للوافدين وك�سر �شوكة االحتالل

الذي يعمل على تطويق كافة القرى ب�سياج امل�ستوطنات اخلانقة".
وي�ش��دد زي��دان عل��ى �أهمية حمافظ��ة البلدي��ات واملجال���س القروية
للمع��امل الأثري��ة وع��دم �إلق��اء امل�س�ؤولية ب�ش��كل كامل عل��ى وزارة
ال�سياح��ة والآث��ار ك��ون امل�س�ؤولي��ة ت�شاركي��ة وال ميك��ن لأي��ة جهة
التن�صل منها.
ولأن املوروث احل�ضاري جزءا ال يتجز�أ من تاريخ االن�سان وواجب
املواط��ن �أن يل��م بتاريخ��ه وثقافت��ه ،جن��د ن�سب��ة كبرية م��ن �سكان
املحافظ��ة ال يعرفون تلك املعامل وال تاريخها .يقول حممد �سالمة 50
عاما �أحد �سكان بلدة بديا التي ت�ضم عدة مواقع �أثرية "بديا حتتوي
عل��ى �آثار غنية باحل�ضارة والتاريخ مثل مقام علي الدجاين وعدد من
اخل��رب والبي��وت الرومانية ،لكن كم��ا هائال من ال�س��كان ال يعرفون
�أ�صله��ا وال تاريخه��ا العريق وحتى ال يحاول��ون االجتهاد ملعرفة ما
يعنيه الكنز الأثري املقام على بلدتهم منذ �آالف ال�سنني".
وي�ؤكد معايل التق�صري يف املحافظة على املوروث احل�ضاري بانعدام
املقاوم��ة ل�سرقة التاريخ وع��دم اعتماد خط��ط ا�سرتاتيجية للحفاظ
عليه.
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