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اختفاء النميمة و�أ�شياء �أخرى
اجلارة النمامة� ،أو هكذا كانت تدعى قبل �س��نوات ،ت�ش��عر بامللل يف زمانها� :آب  ،2015ومكانها :جباليا غزة .تذمرت قائلة :يا له من زمن؛ �سابقاً،
كنا جنتمع باب دار �أم ح�سن� ،أو يف مطبخ مي�سون ،ونت�سلى -ق�صدها ننم� ،-أما الآن ،فال ت�سلية بال "وات�س �آب"" .وما العمل؟" .تت�ساءل.
ومثلها يت�ساءل امل�س�ؤول عنا -كائناً من يكون :قائد ًا� ،أو زعيماً� ،أو مدير ًا.
بالأم�س كنا نعي�ش الواقع.
الآن ُنحاكم ،و ُنحكم ،و َنعدِم ،و ُنعدم باالفرتا�ض.
وما بني الأ�صل واالفرتا�ض ،اختفت النميمة والفزعة والثورة ،وكثري من الأفعال التي يجب �أن ُتفعل.
رئي�سة التحرير
� 16صفحة
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يف غزة ..زراعة بطعم
اخلوف وح�صاد بطعم املوت
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ع��دادات الدف��ع امل�س��بق لل�س��يارات بنابل���س ..حل��ول
لالكتظاظ رغم تذمر املواطنني

11

� 4آالف مواط��ن يف قراوة بني زي��د يدفعون ثمن الهواء
املا ّر يف �شبكة املياه

كيف ت�ستفيد حكومة نتنياهو من �إرهاب امل�ستوطنني؟
نظير مجلي
ل��ن يك��ون مفاج ًئ��ا �أن ن�سم��ع يف القري��ب� ،أن جه��از املخاب��رات
اال�سرائيلي��ة �سيعل��ن عن "فك لغز" العملي��ة االرهابية الرهيبة،
الت��ي مت فيها عن �سبق تعمد ور�ص��د �إحراق عائلة �سعد دواب�شة
ب�أربع��ة نفو�سها .في�سوق��ون املتهمني م��ن ذوي القبعات الدينية
"الكيبا" واللحى ال�سوداء وال�شقراء ،اىل املحاكم.
فه��ذه م�صلحة ما بعدها م�صلحة حلكومة بنيامني نتنياهو ،لي�س
لأن قلب��ه حم��روق عل��ى العائلة املحروق��ة ،ولي�س لأن��ه ال ينام
اللي��ل قلقا على العدالة والقانون ،بل لأن اجلرمية الرهيبة ت�ضع
ا�سرائي��ل يف خان��ة غري مريحة دوليا .فق��د حاولت هذه احلكومة
طم���س الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة حتت رم��ال ال�صح��راء ،و�أ�شغلت
الع��امل يف مو�ضوع اخلطر االيراين ،ودخلت يف �صدام مع االدارة
الأمريكي��ة والرئي�س ب��اراك اوباما ،حتى تفلت م��ن ا�ستحقاقات
املو�ض��وع الفل�سطين��ي .لك��ن مذبح��ة دوم��ا تعيده��ا اىل القف�ص
الفل�سطيني مرة �أخرى.
لكن م��ا �ستحاول اخف��اءه عندئذٍ ،هو ما يحي��ط مبنفذي العملية
االرهابي��ة :م��ن �أي��ن جاءوا؟ م��ن �أر�سله��م؟ ما هو هدف��ه؟ وهل
ه��و ارهاب ملج��رد االره��اب ناجم ع��ن الكراهية والأحق��اد ،كما
يحاولون ت�صويره من الآن� ،أو هو ذو هدف �سيا�سي �إ�سرتاتيجي
بعيد املدى؟ هل هو "حماولة خللق الفو�ضى يف املنطقة وال�سعي
ل�سيط��رة اجلن��اح الديني املتط��رف يف امل�ستوطن��ات على احلكم
يف ا�سرائي��ل م��ن �أج��ل فر�ض ال�شريع��ة اليهودي��ة" ،على طريقة
داع�ش ،كما يروجون كثريا اليوم يف ا�سرائيل� ،أم ان وراءه هدفا
�سيا�سي��ا داع�شي��ا �آخر ،هو دب الرعب و�إح��داث فو�ضى لرتحيل
دفعة جديدة من الفل�سطينيني عرب احلدود؟
�إن امل�ش��روع اال�ستيط��اين يف ال�ضفة الغربية ب��ات اليوم �أكرث من
�أي وقت م�ضى ،م�شروعا "دميغرافيا" .ففي املجتمع اال�سرائيلي
يوج��د نقا���ش ح��اد يت�صاع��د ح��ول "م�ص�ير يهودي��ة الدول��ة".
الي�س��ار والو�س��ط ،وكذلك بع���ض الأو�ساط يف اليم�ين ،ي�ؤيدون
حل الدولت�ين ،لأن اال�ستمرار يف الو�ضع القائم ي�ؤدي اىل حتويل
فل�سط�ين اىل دول��ة واحدة ذات �أكرثية يهودي��ة .ولذلك يطالبون
بت�سوي��ة ت�ضمن قيام دول��ة فل�سطينية� ،إىل جان��ب ا�سرائيل ذات
الأكرثي��ة الدميغرافية اليهودي��ة .وهم ي��رون يف تق�سيم �سورية
والع��راق اىل دويالت طائفية ،فر�صة لتثبيت دولة طائفية اخرى
يف املنطقة ،هي الدولة اليهودية.
لكن باملقابل ،يرف�ض امل�ستوطنون احلديث عن م�شكلة دميغرافية.
ويقولون ان ع��دد امل�ستوطنني اليهود يف ال�ضفة الغربية والقد�س
ال�شرقي��ة يقارب ن�صف ملي��ون ن�سمة ،ويخطط��ون مل�ضاعفة هذا

الع��دد يف غ�ض��ون ع�ش��ر �سن��وات .وي�شطب��ون قطاع غ��زة كجزء
م��ن الدول��ة الفل�سطيني��ة ،حيث ميك��ن يف ت�صوره��م التو�صل اىل
ت�سوي��ة م��ع حما���س ب�ش�أن��ه ،مبني��ة عل��ى هدن��ة طويل��ة الأمد.
فه��ذه الهدنة تبق��ي القطاع خ��ارج ال�صورة .وت�سق��ط �سكانه من
االح�صائيات .فيبقى احلديث عن  2.8مليون فل�سطيني يف ال�ضفة
الغربي��ة .ويحاولون عر�ض امل�شروع اال�ستيط��اين ك�أداة �أ�سا�سية
يف �ص��د اخلط��ر الدميغ��رايف .فكلم��ا زاد ع��دد اليه��ود ،انخف�ضت
ن�سب��ة الفل�سطيني�ين .وكلم��ا زادت ق��وة امل�ستوطن�ين وات�سعت
م�شاريعه��م ،يئ���س الفل�سطينيون وبحثوا عن حل��ول �أخرى ،مثل
اال�ست�سالم �أمام الأكرثية اليهودية �أو الرحيل والهرب.
ول�س��ان حاله��م يق��ول :يف �سورية يوج��د  3مالي�ين الجئ خارج
�سوري��ة و 4ماليني ن��ازح داخله��ا .ويف العراق ،جت��ري عمليات
تران�سف�ير �أ�ضخ��م� ،أدت حتى الآن اىل مغ��ادرة  8ماليني عراقي
�أر���ض وطنه��م .فلماذا يج��ب ان تت�أثر ا�سرائيل م��ن تنفيذ عملية
ترحيل بحجم "�صغري ن�سبيا"� 400 – 300 ،ألف فل�سطيني؟
�إن اجله��ات التي تق��ف وراء الن�شاط اال�ستيط��اين اال�سرائيلي يف
القد���س وال�ضفة الغربية ،ال تتحرك فقط م��ن خالل �أيديولوجية
ديني��ة تفت�ش فيه��ا عن مواقع مذك��ورة يف الت��وراة وتبني فيها.
�إنه��ا ت�سع��ى لال�ستيط��ان يف كل بقع��ة ممكن��ة .تري��د تو�سيع كل
امل�ستوطن��ات القائم��ة ،و�شرعن��ة كل الب���ؤر اال�ستيطاني��ة الت��ي
اقيم��ت يف حين��ه ب�لا ت�صري��ح ،وتري��د الع��ودة لال�ستيط��ان يف
امل�ستوطنات الأربع الت��ي �أخلتها �شمايل ال�ضفة الغربية مبوجب
خطة االنف�صال عن غزة .وترى ان هذا هو الوقت املنا�سب لذلك،
لأن احلكوم��ة احلالي��ة يف ا�سرائيل ه��ي �أكرث حكوم��ة ميينية يف
تاريخه��ا .ورئي�سها �ضعيف ،قاب��ل لل�ضغط اجلماهريي ،وملتزم
�أم��ام امل�ستوطن�ين� .أه��م حلفائ��ه يف احلكوم��ة ح��زب "البي��ت
اليه��ودي" برئا�س��ة نفت��ايل بنيت ،ولك��ن  %35م��ن امل�ستوطنني
منح��وا �أ�صواتهم حل��زب الليك��ود برئا�سة نتنياه��و .ويقولون،
علن��ا�" :إذا مل نتو�سع ونتطور يف امل�ستوطنات الآن ،فمتى �إ ًذا؟".
هذا هو الوقت املنا�سب.
وهم يتكلمون بقوة وثقة غري عادية يف النف�س .ال يح�سبون ح�سابا
للقانون الدويل وال ملحكمة اجلنايات الدولية .ال يهمهم حكومة او
قان��ون او حمكم��ة ،من �أ�سهل م��ا يكون ان نراه��م يهاجمون حتى
حمكم��ة الع��دل العلي��ا اال�سرائيلية ويدع��ون اىل ال�صع��ود عليها
باجلراف��ات ،م��ع ان هذه املحكم��ة هي التي اج��ازت �أول م�شاريع
ا�ستيطانية ولوال ختمها على قرارات اال�ستيطان الأوىل ملا كنا نرى
بيتا يهوديا واحدا يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .وال يرتددون

يف االعت��داء حتى على اجلي���ش اال�سرائيلي ال��ذي يوفر احلماية
له��م ،ولواله ملا جتر�أ �أي منه��م على ال�سكن وراء اخلط الأخ�ضر.
لقد نفذوا من �سنة  2004وحتى اليوم حوايل � 11ألف اعتداء على
املواطن�ين الفل�سطينيني وممتلكاتهم يف ال�ضفة الغربية ،ويف %90
م��ن احل��االت مل يحا�س��ب املعتدون �أب��دا .ويف احل��االت الأخرى
فتح��ت ملفات واغلقت معظمه��ا .من بني هذه االعت��داءات توجد
 15حماولة لإحراق عائ�لات فل�سطينية و�أفرادها �أحياء ونيام يف

بيوته��م (�أول حادث��ة كهذه وقعت يف ق�ضاء اخللي��ل �سنة ،2008
ويومه��ا وقف  100م�ستوط��ن يتفرجون عل��ى احلريق وبع�ضهم
يق��ذف احلج��ارة عل��ى �أهل البي��ت عندم��ا يحاول��ون النجاة من
احلريق واخلروج من البيت).
االرهاب اليه��ودي� ،إ ًذا ،لي�س جمرد جرائم حرب ب�شعة و�أخالق
داع�شي��ة� .إنها حتمل �أهدافا ذات بع��د �سيا�سي �إ�سرتاتيجي على
الق�ضية الفل�سطينية.
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���س��و���س��ي��ا ..ح��ك��اي��ة اخل��ي��ام ال��ت��ي واج��ه��ت ت�����س��ون��ام��ي التهجري
أنس أبو عريش*
يعي�ش �سكان قرية �سو�سيا جنوب �شرقي يطا حالة
م��ن القل��ق والتوت��ر الدائ��م نتيجة ق��رار املحكمة
الإ�سرائيلية بهدم القري��ة وتهجري �سكانها ل�صالح
تو�سي��ع امل�ستعم��رة الت��ي �أقيمت عل��ى �أرا�ضيها.
ويب��دو �أن جراف��ات اله��دم الإ�سرائيلي��ة �ستظ��ل
جاه��زة لالنق�ضا�ض عل��ى القري��ة� ،إذا �أتيحت لها
فر�صة "قانونية" من حماكم االحتالل.
ويتوق��ع �سكان القري��ة �أن تداهم ق��وات االحتالل
�سو�سي��ا يف �أية حلظة متهي��د ًا لت�شريد �أهلها البالغ
عدده��م  340ن�سم��ة ي�سكن��ون اخلي��ام ،ل�صال��ح
�ضمه��ا �إىل الب���ؤرة اال�ستيطاني��ة املوج��ودة يف
املنطق��ة ،بع��د �أن �أعلن��ت �أن املنطق��ة موقع �أثري
على ال�سكان مغادرته.

�إ�سرائي��ل بدعم م��ن منظم��ة ا�ستيطاني��ة متطرفة
م��ن �أج��ل ا�ست�صدار ق��رار بتو�سي��ع م�ستوطنتهم
عل��ى ح�س��اب القرية ،مدع�ين �أن القري��ة العربية
ه��ي م�ستوطن��ة ع�شوائي��ة يقيمه��ا الع��رب عل��ى
�أرا�ض��ي م�ستوطنته��م .ويح��اول امل�ستوطن��ون
بذلك �أن يو�سعوا حدود م�ستوطنتهم و�أن ين�شئوا
املتنزهات لأطفال امل�ستوطنني.
ادع��اء امل�ستوطن�ين ه��ذا ج��اء بع��د �أن رف�ض��ت
�إ�سرائي��ل االع�تراف بالقرية ،م��ا مكنهم -بح�سب
�أه��ايل �سو�سي��ا -من من��ع �أهايل القرية م��ن ت�شييد
منازل لهم �أو تو�صيلهم بخطوط املياه والكهرباء،
كما رف�ض��ت �إ�سرائيل �إعطاءهم ت�صاريح للبناء يف
املنطق��ة ،عل��ى اعتبار �أن القرية تق��ع يف منطقة ج
اخلا�ضعة لل�سيطرة الإ�سرائيلية الكاملة.

ب��د�أت الق�صة ح�سب رئي���س جمل�س حملي �سو�سيا
جه��اد النواجعة عام � ،1986أي بعد ثالث �سنوات
م��ن �إقام��ة م�ستوطن��ة �سو�سي��ا ،ح�ين �أ�ص��درت
�سلط��ات االحتالل قرار ًا بتهجري �س��كان القرية من
�أرا�ضيهم الزراعية ،بعد �أن ادعت �أن موقع القرية
الأ�صلي هو موقع �أث��ري ،و�أجربتهم يف حينه على
مغ��ادرة املكان .ال�سكان الذي��ن مل يجدوا لأنف�سهم
ملج���أً �أعادوا بناء منازلهم يف مكان قريب ،و�سكنوا
اخلي��ام والعرائ���ش واملغ��ارات قب��ل �أن تهاجمهم
ق��وات االحت�لال جم��دد ًا ع��ام  ،2001وته��دم
من�ش�آته��م وتغل��ق الآب��ار الت��ي كان الفل�سطينيون
ي�شربون منها .اليوم يالحق جنود االحتالل �سكان
�سو�سي��ا داخل خيامه��م ويطالبونه��م بالرحيل عن
املكان ،ومتنع �إمداده��م باملاء والكهرباء يف الوقت
الت��ي تدعي فيه �أن عدم وج��ود بنية حتتية للقرية
هو ال�سبب يف ترحيلهم.
وكان م�ستوطن��ون متطرف��ون م��ن م�ستوطن��ة
�سو�سي��ا ق��د توجه��وا �سابق��اً للمحكم��ة العلي��ا يف

ال ماء وال كهرباء

ثالث موجات تهجري

يق��ول احل��اج حمم��د �أحم��د النواجعة وه��و �أحد
�س��كان القري��ة من��ذ خم�سيني��ات الق��رن املا�ض��ي
�إن القري��ة مل يك��ن فيه��ا بئ��ر م��اء ،وال �أي م�صدر
للكهرباء ،فقام �أهايل القرية بجهود �شخ�صية بحفر
الآب��ار ،و�ساعدتهم �إح��دى امل�ؤ�س�س��ات الأجنبية
املت�ضامن��ة م��ع الفل�سطيني�ين على تركي��ب نظام
للطاق��ة ال�شم�سية يوفر لهم بع�ض احتياجاتهم من
الكهرباء علماً �أن خط الكهرباء املغذي للم�ستوطنة
القريبة واملوقع الأثري الذي ي�ؤمه ال�سياح اليهود
والأجان��ب مير عرب �سماء القري��ة ،دون �أن ي�سمح
لهم باحل�صول على خط يو�صل الكهرباء للقرية.
وبح�س��ب احلاج حممد ف�إن الأم��ر ال يقف هنا ،بل
تع��داه �إىل هدم الآبار الت��ي �أن�ش�أها الفل�سطينيون،
وتخري��ب �أنظمة الطاق��ة ال�شم�سية به��دف �إجبار
الفل�سطيني�ين عل��ى مغادرة القري��ة ،والتوجه �إىل
مناطق تخ�ضع لل�سيطرة الفل�سطينية ،الأمر الذي
يرف�ض��ه �س��كان القرية ،وي�صرون عل��ى مواجهته

بالبقاء على �أر�ضهم حتى الرمق الأخري.

�سو�سيا لي�ست وحدها

يق��ول الأم�ين الع��ام حلرك��ة املب��ادرة الوطني��ة
الفل�سطيني��ة م�صطفى الربغوث��ي� ،إن العامل الآن
�أ�صبح يع��رف �سو�سيا باعتبارها رم��ز ًا للت�صدي
لظل��م االحت�لال وجربوته ،وباعتباره��ا جت�سيد ًا
للمعاناة الفل�سطينية املتمثلة يف �صدها حماوالت
االحتالل تهجري ال�سكان.
وي�ضي��ف الربغوث��ي �أن الفل�سطيني�ين يف �سو�سيا
وحركات املقاومة ال�شعبية لن ي�سمحوا لالحتالل
�أن يتحاي��ل عل��ى �صم��ود �أه��ل القرية ،لذل��ك ف�إن
الدع��م ال�شعب��ي ه��و ر�سالة لأه��ايل القري��ة ب�أنهم
لي�س��وا وحدهم ،و�إذا ما �أق��دم االحتالل على هدم
�سو�سي��ا ف���إن الفل�سطينيني �سيعي��دون بناءها من
جديد.
و�أ�ش��ار الربغوث��ي �إىل �أن دور املقاوم��ة ال�شعبية

وحركة مقاطعة �إ�سرائيل وفر�ض العقوبات عليها
ه��و �أن تتم��ازج لدعم �صم��ود النا���س يف املناطق
املهددة بالتهجري خا�صة �إذا توحد الفل�سطينيون
يف مواجهة �إ�سرائيل وانتهى االنق�سام.
املت�ضامنة اال�سرتالية نتا�شا ،التي تعمل يف جمال
املي��اه ،قدمت �إىل �سو�سي��ا للت�ضامن مع �أهلها بعد
�أن علم��ت ع��ن نق���ص املياه ال��ذي تعاني��ه القرية
بفع��ل االحت�لال ،الأمر ال��ذي دفعه��ا �إىل �أن ت�أتي
لزيارة القرية ملحاولة �إيجاد حلول لتزويد القرية
باملياه.
وت�ضي��ف املت�ضامن��ة اليهودي��ة �أن احلم�لات
الدولي��ة الداعم��ة ل�صم��ود �أه��ل القري��ة �ستدفع
باالحت�لال �إىل الرتاج��ع ع��ن قراره به��دم القرية
وت�شريد �أهلها ،وبالت��ايل ف�إن هدف هذه احلمالت
ه��ي ح�ش��د الدع��م والت�أيي��د ل�س��كان القري��ة،
وال�ضغط عل��ى �إ�سرائيل بهدف منعه��ا من تنفيذ
خمططاتها العن�صرية.

الفاعل جمهول!

وبالرغ��م من �أن ق��رارات الهدم الت��ي �ستطول خيام
ومن�ش���آت �س��كان القرية على و�ش��ك �أن تنفذ� ،إال �أن
الفل�سطيني�ين فيه��ا ي�صرون على البق��اء يف �أر�ضهم
واملقاوم��ة حت��ى �آخ��ر نف���س .كم��ا ي�ص��رون عل��ى
موا�صل��ة املعارك الق�ضائية �ض��د �سلطات االحتالل
وامل�ستوطن�ين ،فمن ب�ين � 200شك��وى قدمها �أهايل
القرية خالل ال�سنوات املا�ضية ل�شرطة كريات �أربع
�ض��د اعت��داءات امل�ستوطن�ين التي تت�ضم��ن اقتالع
�أ�شجار ،والتهديد ،والر�ش��ق باحلجارة ،والت�سبب
ب�إ�ض��رار املمتل��كات ،ال ي��زال التحقي��ق جاري��اً يف
ث�لاث ق�ضايا فقط� ،أما باق��ي ال�شكاوى فقد مت �إنهاء
التحقي��ق فيها بحجة ع��دم وجود �أدل��ة ،وقد �أغلق
االحت�لال ه��ذه الق�ضايا حت��ت بند "�ض��د جمهول"
ودون �إ�صدار الئحة اتهام بحق �أي م�ستوطن.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

يف غ��������������������زة ..زراع��������������������ة ب������ط������ع������م اخل������
نادر الصفدي
مل يك��ن امل��زارع فري��د ال�سم�يري ( 38عام��اً) يعل��م �أن مهن��ة
الزراع��ة الت��ي ورثها ع��ن والده �ست�ش��كل خط��را حقيقيا يهدد
حيات��ه كل ي��وم يتوج��ه في��ه �إىل �أر�ض��ه الزراعي��ة املتاخم��ة
لل�شري��ط احل��دودي� ،ش��رق بل��دة الق��رارة �ش��رق مدينة خان
يون�س جنوب قطاع غزة.
فم��ا �إن يق�ترب م��ن �أر�ضه �صب��اح كل ي��وم ،حتى تب��د�أ قوات
االحت�لال الإ�سرائيل��ي املنت�شرة على طول اخل��ط احلدودي،
املقابل لأر�ضه ب�إطالق النار يف الهواء تارة ،وتارة �أخرى على
�أر�ض��ه ملنع��ه من الدخول فيها لزرع �أو حت��ى ح�صاد ما زرعت
يداه.
�صحيف��ة "احلال" رافقت مزارعي احلدود ال�شرقية من جنوب
قطاع غزة ،يف جولة من جوالت الهروب من ر�صا�ص االحتالل،
واملوت الذي يكون قاب قو�سني �أو �أدنى من ح�صد �أرواحهم.

طعم الر�صا�ص

فيق��ول امل��زارع ال�سم�يري" :ال يكاد مي��ر علينا ي��وم واحد �إال
ونتعر���ض ب�ص��ورة مبا�ش��رة لإط�لاق الن��ار م��ن قب��ل جي�ش
االحت�لال ،م��ا ي�شكل خطرا كب�يرا على حياتن��ا �أو على �ضياع
املح�صول الزراعي ب�أكمله ،نظر ًا لعدم قدرتنا على احل�صاد �أو
الزرع حتت رحمة الر�صا�ص".
وي�ضي��ف ل�صحيف��ة "احل��ال"" :يف ال�ساد�س��ة م��ن �صب��اح كل

يوم يب��د�أ املزارعون يف التوجه لأرا�ضيه��م الزراعية ،و�أحيانا
ي�صطحب��ون بع���ض ال�شخ�صي��ات الدولي��ة واحلقوقي��ة وم��ن
ال�صلي��ب الأحمر ال��دويل يف حماولة لل�سم��اح بدخول �أرا�ضيهم
دون م�ضايق��ة م��ن االحت�لال� ،إال �أن ذل��ك ال يج��دي نفع��اً بكل
الأوقات".
ً
ويو�ض��ح �أن يف �أر�ض��ه الت��ي تبع��د فق��ط  20مرتا ع��ن ال�شريط
احل��دودي وال تتج��اوز م�ساحتها ال��ـ  3000م�تر� ،أ�صيب �أكرث
م��ن  5مزارعني بر�صا�ص ق��وات االحتالل� ،أحده��م برتت قدمه
بالكامل" .وي�ضيف" :حياتنا معر�ضة للموت ب�أي حلظة وجي�ش
االحتالل ال يح�ترم �أحد ًا ،وكل حما�صيلن��ا الزراعية مهددة �إما
بالتلف لعدم �سقايتها باملاء �أو احلرق من قبل االحتالل".
ويتحدث املزارع ال�سمريي عن معاناة �أخرى �إ�ضافة للر�صا�ص
واحل��رق ،وهي ما يقوم به االحت�لال بر�ش ال�شريط احلدودي
مبواد كيميائية ،وتقوم الرياح بنقلها جتاه الأرا�ضي الزراعية
وتقتل كافة املحا�صيل املتواجدة فيها.
ويق��ول" :ن�صمد على �أر�ضنا ونزرعه��ا رغم كل املخاطر ،لأنها
م�ص��در الرزق الوحيد لعائلتنا ،واالحتالل العائق الأكرب ،لكن
لي�س بيدن��ا حيلة غري الهروب واخلروج م��ن �أر�ضنا والعودة
لها جمدد ًا".
وخ�لال جتوالن��ا يف املنطقة احلدودية� ،شه��دت املنطقة توغال
حمدودا �صاحبه �إطالق نار مكثف من قبل اجلي�ش الإ�سرائيلي
على ط��ول ال�شريط احلدودي ومك�برات ال�صوت الإ�سرائيلية
ت��ردد جملة "ابتعد كي ال متوت" ،م��ا دفعنا للهروب من كثافة

تلك النريان باجتاه املنطقة ال�شرقية.
وح�س��ب اتفاقية �أو�سلو ،ف�إن امل�ساح��ة الأمنية العازلة تعادل
فق��ط  300مرت عل��ى طول حدود قط��اع غزة م��ع �أرا�ضي ،48
�إال �أن االحت�لال زاد م��ن ه��ذا امل�ساحة حت��ى و�صلت يف بع�ض
املناطق �إىل كيلومرتين و�أكرث.

خ�سائر فادحة

معاناة امل��زارع ال�سمريي مع الر�صا�ص ،كان��ت �أقل وط�أة من
املزارع �صالح مهنا ( 29عاما) ،حني حتدث عن �إ�صابة �شقيقة
الأك�بر بر�صا�ص��ة من جي���ش االحتالل يف عم��وده الفقري �أدت
�إىل �شلل��ه ب�ش��كل كام��ل ،خالل ع��ام  ،2013وهو داخ��ل �أر�ضه
الزراعية.
ويقول ل�صحيفة "احلال"� :أخي ال يزال يتلقى العالج و�أر�ضنا
الزراعي��ة مل نتمك��ن من الو�صول له��ا منذ �أكرث م��ن � 10شهور
متوا�صل��ة ،وتعر���ض ج��زء كب�ير منه��ا لعملي��ات جتريف من
اجلراف��ات الإ�سرائيلي��ة التي ع��ادة ما تتوغ��ل يف منطقة �شرق
القرارة وت�ستقر اجلرافات والدبابات داخل �أر�ضه.
وي�ضي��ف مهن��ا" :مل �أتكم��ن م��ن الو�ص��ول لأر�ض��ي وكاف��ة
املحا�صي��ل الزراعية التي متت زراعتها خالل عام كامل ف�سدت
وق��درت خ�سائرن��ا ب�أكرث من � 70أل��ف دوالر حتى اللحظة ،وال
�أحد يعو�ضنا".
ونا�شد كافة امل�ؤ�س�سات احلقوقية والدولية �إن�صاف املزارعني
الفل�سطينيني ،وتق��دمي كل الدعم املايل ملا متت خ�سارته ب�سبب

�إج��راءات �إ�سرائي��ل ،وكذل��ك �ضم��ان ع��دم ا�ستهدافه��م داخل
�أرا�ضيه��م الزراعية وع��دم تعر�ضهم للخطر و�إط�لاق النار �أو
حتى االعتقال.

ر�سائل مل�صر

من جانب��ه� ،أكد ب�س��ام ال�صاحلي ،ع�ضو الوف��د الفل�سطيني يف
مفاو�ضات وقف �إطالق النار "التهدئة" يف القاهرة� ،أن اجلانب
الإ�سرائيل��ي وع�بر ا�ستهداف��ه املتكرر للمزارع�ين ،خرق بنود
اتف��اق التهدئة ووقف �إط�لاق النار الذي جرى التو�صل له بعد
حرب ا�ستمرت  51يوماً يف غزة.
و�أو�ض��ح ال�صاحلي ،ل�صحيفة "احلال"� ،أن انتهاكات �إ�سرائيل
بح��ق املزارع�ين تتوا�صل ب�شكل يوم��ي ،رغم اتف��اق التهدئة،
وذل��ك يعد انتهاكا غ�ير مقبول م��ن قبل اجلان��ب الإ�سرائيلي،
ال��ذي يتعم��د ا�سته��داف املزارع�ين والتنغي�ص عل��ى حياتهم
ولقمة عي�شهم.
و�أ�ش��ار �إىل �أن انته��اكات �إ�سرائي��ل بح��ق الفل�سطيني�ين نق��وم
بت�سجيله��ا وتدوينه��ا ب�صورة ر�سمية لعر�ضه��ا خالل جل�سات
احل��وار املقبل��ة ملفاو�ض��ات وق��ف �إط�لاق الن��ار يف القاه��رة،
وعر�ضها على امل�س�ؤولني امل�صريني.
وذك��ر �أن تل��ك اخلروقات يج��ب �أن تناق�ش جيد ًا م��ع الو�سيط
امل�ص��ري والأط��راف الدولية املعني��ة ،لو�ضع ح��د النتهاكات
�إ�سرائيل املتكررة التفاق التهدئة ،وتفعيل ملف املفاو�ضات من
جديد يف القاهرة.
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اجلوالن يك�شف ويتحدى التالعبالإ�سرائيليمبوقف الدروزالأحرار
أزهار هناء*
من��ذ احت�لال �إ�سرائيل للج��والن ال�س��وري يف
حزيران  1967ونحن ن�شاهد حماولة احلركة
ال�صهيوني��ة يف تنفي��ذ الكث�ير م��ن املخططات
ال�صهيوني��ة ل�سل��خ اجل��والن عن وطن��ه الأم
�سوريا.
ورغ��م كل تل��ك املح��اوالت يظ��ل اجل��والن
�صام��د ًا يح��اول جمابهة االحت�لال والت�صدي
لكاف��ة ه��ذه املخطط��ات ومن��ع تنفيذه��ا يف
االرا�ض��ي ال�سوري��ة املحتل��ة ،واال�ض��راب يف
 1982لرف���ض اجلن�سية اال�سرائيلية ي�شهد له
تاريخي��اً ،وها هو اجلوالن يكمل ن�ضاله وحده
يف ظ��ل الأح��داث ال�سوري��ة ويواج��ه الفتن��ة
الطائفية التي حتاول ا�سرائيل بثها يف املجتمع
ال��درزي ال�سوري �ضم��ن حماول��ة ا�سرائيلية
للتالعب يف املوقف الدرزي املوحد جتاه وطن
االم �سوريا ،حت��ت عدة ذرائع ،منها حمايتهم
من داع�ش ،علم��ا �أن عالق��ة ا�سرائيل معروفة
بجبهة الن�صرة التي تقدم العالج جلرحاها.
الفن��ان الت�شكيل��ي �سليم��ان طربي��ه ق��ال
لـ"احل��ال"" :هدف ا�سرائيل م��ن هذا التالعب
ه��و اقامة دول��ة درزي��ة ومنطقة ح��زام امني
على غرار جي�ش انطوان حلد ،وهذه الفكرة يف
اجلوالن املحتل مرفو�ضة متاماً".
وتاب��ع طربي��ه" :علين��ا ان نعي ه��ذه املرحلة
اخلط�يرة التي مت��ر به��ا املنطق��ة ،وعلينا ان
نتح��د جميعن��ا وا�ضعني خالفاتن��ا ال�سيا�سية
جانب��اً لنت�ص��دى له��ذا املخط��ط" .وا�ض��اف:
"علينا منع ا�سرائيل واي حليف لها من تنفيذ
خمططاته��ا فال��ذي يجمعن��ا اك�ثر م��ن ال��ذي
ُيفرقنا وعلينا ان نتحد من اجل �سوريا فقط".
ويف حدي��ث م��ع الفنان��ة الت�شكيلي��ة ماج��دة
احللب��ي ،قال��ت" :حاول��ت ا�سرائي��ل من��ذ

اللحظ��ات االوىل لالحت�لال تنفي��ذ خمططه��ا
�إقام��ة "دويلة درزية" كح��زام �أمني حلدودها
ال�شمالي��ة ،لك��ن م�شروعها ب��اء بالف�شل بف�ضل
منا�ضل�ين وقيادي�ين وطني�ين م��ن اجل��والن
دفعوا ثمن ذلك �سنوات طويلة من االعتقال".
وتابعت احللبي حديثها" :القيادات الدينية يف
اجل��والن واعية لهذا املخط��ط لكنها موجودة
ب�ين ناري��ن ،ن��ار القلق عل��ى م�ص�ير �أهلنا يف
الداخ��ل ال�س��وري م��ن جه��ة ،ون��ار اللج��وء
اىل املحت��ل لطل��ب احلماي��ة ،وهذا م��ا ترف�ضه
قطاع��ات وا�سع��ة م��ن املجتم��ع اجل��والين،
ويرف�ض��ه �أهلن��ا يف الداخ��ل ال�س��وري رف�ض��اً
قاطعاً.
و�أكمل��ت احللبي قائلة" :مل يكن يف تاريخ هذه
الأقلي��ة الإثنية "املوح��دون الدروز" رغبة �أو
جم��رد ميل لإقامة كي��ان �سيا�س��ي خا�ص بهم،
عل��ى العك�س متام��اً ،فالدين ذات��ه هو روحاين
بحت يتنافى م��ع اي اطماع مادية او دنيوية،
لذل��ك ،فاحلدي��ث ع��ن كي��ان �سيا�س��ي درزي
يتناف��ى كلي��اً م��ع م�ضام�ين وماهي��ة الديان��ة
نف�سها".
و�ش��ددت احللبي قائلة" :تعريفن��ا عن �أنف�سنا
دائم��ا كان وم��ا زال �أننا عرب ،ج��زء ال يتجز�أ
من االمت��داد الثقايف العرب��ي الإ�سالمي ،حتى
دروز اجللي��ل والكرم��ل بالرغ��م م��ن ظ��روف
التجني��د االجباري ال��ذي يعانون من��ه �إال ان
ا�سرائيل مل ت�ستطع طم�س عاداتهم وتقاليدهم
الفل�سطيني��ة الرا�سخ��ة بتفا�صي��ل حياتهم من
االكل وامللب�س وغريها".
وتابعت احللب��ي�" :أن تنتمي لأقلية يف حميط
�شا�س��ع تت�ض��ارب في��ه جتاذب��ات �سيا�سي��ة
و�أمني��ة وغريه��ا جترب��ة ال حت�س��د عليه��ا،

واالن�س��ان يف وقت اخلطر ردة فعله الغريزية
تكون البحث ع��ن ملج�أ وحماية ،والدروز من
الطبيع��ي ان يفك��روا مب�لاذ �آم��ن لك��ن بنف�س
الوقت لي�س ب���أي ثمن ،فا�سرائيل مل تكن بتاتاً
بيتن��ا الآم��ن ،ا�سرائي��ل ه��ي الدول��ة املحتلة
الت��ي ت�ستخدمن��ا لتنفيذ خمططاته��ا وللأ�سف
قالئ��ل من يعون ه��ذا اال�ستخ��دام و ُيحاولون
حماربته".
و�أنهت احللبي حديثها قائلة" :مبا ان ا�سرائيل
دول��ة اقيمت على ا�سا�س دين��ي ،فكل ذهنيتها
مبنية عل��ى ا�سا�س البع��د الطائفي والديني،
ومن جتربة �شخ�صي��ة ،كان من ال�صعب على
الإ�سرائيليني �أن يفهموا انني اتوجع على ابن
حلب الذي يتعذب جراء احلرب بنف�س مقدار
وجع��ي عل��ى اب��ن ال�سوي��داء ،وكان �صعب��اً
عليه��م فه��م البع��د القوم��ي لل��دروز لأنهم مل
يعي�شوه او يعرفوه".
ويف حدي��ث �آخ��ر م��ع الأ�س�ير ال�ساب��ق يف
ال�سجون اال�سرائيلية حممود عما�شة قال":
ان حل��م الكي��ان ال��درزي يف ذه��ن امل�ؤ�س�سة
ال�صهيونية �أف�شل��ه املنا�ضلون الربرة كمال
جنب�لاط وكم��ال �أب��و لطيف وكم��ال كنج يف
�سبعينيات القرن املا�ض��ي" .وا�ضاف" :هو
بالن�سبة لهم م�شروع ا�سرتاتيجي مل ين�سوه
ب��ل حافظ��وا علي��ه يف ال��درج اىل �أن حت�ين
الفر�ص��ه وها هي قد حان��ت يف ظل الظروف
اجلهنمي��ة الت��ي ت�س��ود الب�لاد والعب��اد يف
وطن��ي الأم �سوري��ا ،ولك��ن يح��دوين الأم��ل
وتعتم��رين الثق��ه �أن كل خمط��ط ا�سرائي��ل
�سيب��وء بالف�شل على ي��د الأوفياء والأحرار
لأنهم كرث".
وتاب��ع عما�ش��ة حديث��ه" :ا�سرائي��ل حت��اول
ايجاد قدم لها يف املجتمع الدرزي ،حتت غطاء

دع��م الأه��ل هناك مقدم��ة له��م كل الت�سهيالت
اللوج�ستي��ة والأمنية ،ما يق��دم ح�ضورهم يف
�أو�س��اط جمتمعن��ا اله���ش �سل���س االخرتاق،
ولكن الأحرار لهم باملر�صاد ،لف�ضح خمططات
االحت�لال وللوق��وف يف وج��ه ه��ذا امل�ش��روع
الأخطر يف تاريخ املوحدين الدروز".
و�أنه��ى عما�شة حديث��ه قائ ًال" :نح��ن ال منلك
ق��وى مادي��ة و�سيا�سي��ة �ضارب��ة ،لك��ن هناك
كرث من املثقف�ين وال�صحافيني الأحرار الذين
يعون هذه املرحلة و ُيحاولون توعية ال�شعب
م��ن حوله��م ،لنت�ص��دى جميعن��ا ملخطط��ات
�صهيوني��ة تحُ��اول �شرخن��ا عن الوط��ن الأم
�سوريا".

يذك��ر انه يف �سبعينيات الق��رن املا�ضي رف�ض
كم��ال جنب�لاط وكمال كنج وكم��ال ابو لطيف
املخط��ط اال�سرتاتيج��ي التي عر�ضت��ه عليهم
ا�سرائي��ل يف بن��اء دويل��ة درزي��ة اي كي��ان
�سيا�س��ي درزي ل�سلخه��م ع��ن ابن��اء �شعبه��م
العرب��ي ،والي��وم وبعد خم�سة عق��ود تحُ اول
ا�سرائيل طرح املخطط من جديد حتت ذريعة
حماي��ة الع��رب الدروز من داع���ش واالخوان
امل�سلم�ين يف ظ��ل الأح��داث ال�سوري��ة �إال �أن
املخط��ط ُيرف�ض م��ن جديد و ُيح��ارب من قبل
الأحرار العرب الدروز يف املنطقة.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

���ـ��������ـ��������وف وح�����������������ص��������اد ب������ط������ع������م امل����������وت

مزارعون يف �أرا�ضيهم رغم تهديد االحتالل الدائم.
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� 26ألف �سيارة بيعت منذ العام املا�ضي حتى نهاية متوز

�سيارات عرب القرو�ض ..حتاربها احلكومة ويدمن عليها املواطن
عبد اللطيف حجاوي *
ت�شه��د �ش��وارع امل��دن الفل�سطينية انت�ش��ار ًا كب�يرا لل�سيارات
حديثة الإنتاج عامليا .ولكن ماهي الدوافع وراء ت�سابق النا�س
�إىل اقتناء ه��ذه ال�سيارات يف ظل الو�ض��ع االقت�صادي ال�صعب
الذي متر فيه فل�سطني؟
من��ذ �أن ا�ستل��م د� .سالم فيا���ض رئا�سة احلكوم��ة الفل�سطينية
ع��ام  ،2007وه��و �صاحب م�ش��روع دولة امل�ؤ�س�س��ات� ،شهدت
الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة تغ�يرات هام��ة وجدي��دة طال��ت كافة
مناح��ي احلي��اة وخا�ص��ة االقت�صادي��ة ،حيث �أ�صب��ح ب�إمكان
املواط��ن التوجه للبنوك واحل�صول على قر�ض �سكني ،متويل
مل�ش��روع �أو حت��ى �ش��راء �سي��ارة ي�ستخدمه��ا يف تنقالت��ه� ،أو
لتزويج �أحد ابنائه.

�أرقام وحقائق

بل��غ حجم جمم��ل القرو�ض حت��ى نهاية الع��ام املا�ضي 3.656
ملي��ار دوالر �أمريك��ي ،كان منها قراب��ة  34.6مليون دوالر هي
قرو���ض ل�ش��راء ال�سي��ارات فق��ط ،بينم��ا بلغ جمم��ل القرو�ض
اال�ستهالكي��ة خ�لال الرب��ع الأول م��ن الع��ام اجل��اري ح��وايل
 977.7مليون دوالر �أمريكي.
واظهرت �سجالت وزارة املوا�صالت �أنه خالل العام املا�ضي مت
ت�سجي��ل ما يقارب � 16ألف مركبة جديدة كان حوايل  %40منها
كان��ت مركبات وكال��ة (�صفر كيلومرت) ،ح��وايل  5االف مركبة
منه��ا كانت من انتاج الع��ام نف�سه ،وما يق��ارب � 13ألف مركبة
�سجل��ت على انه��ا �سي��ارات خ�صو�صية ،فيم��ا حققت حمافظة
رام اهلل والب�يرة �أعل��ى ن�سب��ة ت�سجيل لل�سيارات خ�لال العام
املا�ضي.
واظه��رت �سجالت الوزارة انه حتى تاريخ  27متوز  2015مت
ت�سجيل ما يزيد على الع�شرة �آالف مركبة منذ بداية العام.
وح�س��ب �سج�لات احت��اد م�ست��وردي ال�سي��ارات فق��د �أظهرت
النتائ��ج �أنه حتى نهاية �شهر �أيار من العام اجلاري مت ت�سجيل
م��ا يقارب � 1300سي��ارة خ�صو�صية ،منها تقريبا � 300سيارة
"جي��ب" ،من �أ�ص��ل � 10آالف مركبة �سجلت منذ بداية العام
اجلاري فقط.
تق��دم البنوك ت�سهيالت كبرية على قرو�ض ال�سيارات ت�صل �إىل
�إعط��اء قر�ض يغطي م��ا ن�سبته  %100-80من ثم��ن ال�سيارة،
ولف�ترة �سداد ت�ص��ل �إىل � 8سنوات ،وي�صل قيمة املبلغ املدفوع

�شهريا �إىل  %40من قيمة راتب املقرت�ض.

م�صادر املركبات

�أك��د مدي��ر ع��ام ال�ش���ؤون والتخطي��ط يف وزارة النق��ل
واملوا�ص�لات �سائد موق��دي �أن هناك ثالثة م�ص��ادر �أ�سا�سية
للمركب��ات يف فل�سطني ،وهي :ا�سترياد املركبات اجلديدة من
اخل��ارج من خالل الوكال��ة �أو ا�سترياد �شخ�ص��ي ،وا�سترياد
املركب��ات امل�ستعملة م��ن اخلارج� ،أو حتوي��ل املركبات ذات
�أرقام الت�سجيل الإ�سرائيلية �إىل فل�سطينية ،م�ضيفا �أن القيود
الت��ي ت�ضعها ال��وزارة على ا�ست�يراد املركبات م��ن اخلارج
ت�شم��ل فق��ط املركب��ات اجلدي��دة ،واملتمثلة يف ن��وع وطراز
املركبة فقط.

دوافع الت�سابق

وحول �أبرز الدوافع وراء �شراء ال�سيارات احلديثة قال رئي�س
احت��اد م�ستوردي ال�سيارات احلديث��ة ماهر منر �إن" :الدوافع
الرئي�سي��ة وراء اقب��ال املواطن�ين عل��ى �ش��راء ال�سي��ارات
احلديث��ة يع��ود ل�سببني رئي�س�ين هما الت�سهي�لات التي تقدمها
البنوك ،والعرو�ض واخلدمات التي تقدمها �شركات ال�سيارات
للزبائن".
من جانبها قالت مديرة ق�سم املحا�سبة يف �شركة “”MENA
لتج��ارة ال�سي��ارات �آيات ح ّم��اد �أن ال�شركة تق��دم للزبائن عدة
ط��رق لت�سهي��ل �شراء املركب��ات ،مث��ل ال�شي��كات� ،أو من خالل
القرو���ض البنكي��ة� ،أو الدفع نق��دا ،م�ضيفة �أن معظ��م الزبائن
يف�ضلون ال�شراء من خالل البنوك.
ويف ذات ال�سي��اق ق��ال ا�ست�ش��اري املبيع��ات يف ال�شرك��ة
الفل�سطيني��ة لل�سيارات عادل الرحمي �إن ال�شركة تتيح للزبائن
�إمكاني��ة ال�شراء من خالل الت�أجري التمويل��ي (الت�أجري املنتهي
بالتملي��ك) ،بالإ�ضافة �إىل الطرق املعروفة لدى باقي ال�شركات،
حي��ث ي�ستطي��ع الزبون �ش��راء ال�سيارة من خالل دف��ع �أق�ساط
�شهرية لل�شرك��ة دون و�ساطة البنك وعند �سداد كافة الأق�ساط
يتم نقل ملكية ال�سيارة للزبون.
و�أ�ض��اف الرحم��ي �أن غالبي��ة زبائ��ن ال�شركة يف�ضل��ون �شراء
ال�سي��ارات نق��دا وخا�صة ال�سي��ارات التي يق��ل �سعرها عن 70
�ألف دوالر.

�سائد موقدي.

طارق احلاج.

احلاج :االقبال نفي ل�شكاوى املواطن االقت�صادية

هيثم دراغمة.

"احلال" ات�صلت مع اخلبري االقت�صادي طارق احلاج ،حيث
ق��ال �إن االقب��ال عل��ى �شراء ال�سي��ارات احلديث��ة يف �أي بلد هو
دلي��ل على م�ست��وى الرفاهية التي تعي�شها ه��ذه البلد� ،أما فيما
يتعل��ق بفل�سط�ين ف�إن االقبال عل��ى �شراء ال�سي��ارات احلديثة
يعطي انطباعا �أن احلال االقت�صادي الذي ي�شتكي منه املواطن
الفل�سطيني هو غري �صحيح ،حيث �إن �شراء ال�سيارات احلديثة
يعني �أن هناك فائ�ض دخل وزيادة يف املدخرات.
وي��رى احلاج �أن هذا الو�ضع انعك�س �إيجابيا و�سليبا يف الوقت
ذاته� ،إيجابي��ا كونه يزيد من ايرادات خزينة الدولة �سواء من
خالل ال�ضرائب التي قد ت�صل �إىل ما يقارب  %75من قيمة تقدير
املركب��ة ح�سب ما هو متعارف علي��ه يف ال�سوق الفل�سطيني� ،أو
م��ن خالل النفقات التي ت�صرف على حتريك هذه ال�سيارات من
وقود �أو ت�أمني وحتى �صيانة املركبة.
و�أ�ض��اف احل��اج �أن ال�سلبيات الناجتة ع��ن االقبال على �شراء
املركب��ات احلديث��ة وخا�ص��ة يف ظ��ل م��ا تقدم��ه البن��وك م��ن
ت�سهي�لات ل�ش��راء املركب��ات هو م��ا ي�شج��ع الفرد عل��ى �شراء
ال�سيارات الفارهة الأمر الذي يرهق كاهل املواطن الفل�سطيني
مادي��ا يف �سبي��ل �س��داد �أق�س��اط ال�سي��ارة جتنب��ا الحتجازها،
بالإ�ضاف��ة �إىل خلق��ه لن��وع م��ن الو�ض��ع االجتماع��ي النف�س��ي
للإن�س��ان يف جمتمع��ه ،وخا�صة يف ظل انت�ش��ار ظاهرة املباهاة
والتفاخر.

حاول��ت احلد م��ن االقب��ال الكبري على �ش��راء ال�سي��ارات عرب
البن��وك م��ن خالل رفع قيم��ة الفائ��دة على قرو���ض ال�سيارات
لت�ص��ل �إىل ن�سبة  ،%26وذلك ب�سب��ب وعي احلكومة �إىل ال�ضرر
الكبري من االقبال على قرو�ض �شراء ال�سيارات.
و�أ�ض��اف دراغم��ة قائ�لا "احلرك��ة املالي��ة الوحي��دة ه��ي من
املوظف�ين ،ويف حال انقط��اع الرواتب �ستتوق��ف هذه احلركة،
وبالت��ايل العجز ع��ن ال�سداد للبن��وك" ،م�ضيفا �أن ه��ذا االقبال
الكب�ير ي�ؤثر �سلبا عل��ى االقت�صاد الفل�سطين��ي لأن م�صروفات
املواطن �ستتحول من الأ�سا�سيات �إىل الكماليات.
وحول الت�أجري التمويلي يقول دراغمة�" :أرباح �شركات جتارة
ال�سيارات يف مثل هذه احلالة تكون م�ضاعفة ،حيث ان ال�شركة
تك��ون قد ح�صل��ت على ثم��ن ال�سي��ارة غالبا بعد دف��ع الق�سط
اخلام���س �أو ال�ساد�س" ،حيث �إن �أ�سل��وب ال�شراء هذا اوجدته
ال�ش��ركات كمحاول��ة للت�سهي��ل ح�ص��ول املواطن عل��ى �سيارة
وخا�صة بعد رفع احلكومة ل�سعر الفائدة عرب البنوك.
و�أ�ضاف دراغمة �أن اقبال النا�س على �شراء ال�سيارات احلديثة
يعود يف الغالب �إىل رغبة املواطن يف املباهاة واملحاكاة.
خال�صة الق��ول :يف ظل ا�ستمرار االقبال عل��ى �شراء ال�سيارات
�س��واء من خ�لال البنوك �أو م��ن خالل �ش��ركات ال�سيارات دون
و�ساط��ة البن��وك ،والقي��ام مب��ا ال طاق��ة للمواط��ن ب��ه فع�لا،
واالن�شغ��ال بالأق��ل �أهمية ع��ن الأكرث �أهمية ويف ظ��ل ا�ستمرار
ح��ب النا�س للمباهاة والتقليد ،رمبا ينطبق املثل ال�شعبي على
حالنا حني قال" :لوال الغرية ما حبلت الأمرية".

م��ن جهت��ه قال اخلب�ير االقت�صادي هيث��م دراغم��ة �إن ال�سلطة

* خريج حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

دراغمة :ن�سبة الفوائد و�صلت %26

ر����ص���ا����ص "التوتو" ي���خ���رج �أم�����ع�����اء حم���م���د م����ن م��ك��ان��ه��ا
جوليانة حجار *
م��ا زال الطف��ل حمم��د ج��اد املكح��ل ( 12عاما) غري ق��ادر على
م�شارك��ة ا�صدقائ��ه اللع��ب يف كرة الق��دم ،لل�شه��ر الثالث على
الت��وايل ،اذ ان م��روره يوم اجلمع��ة  2015-3-13من �ساحة
املواجه��ات الت��ي اعتادت ان ت�شهده��ا قرية �سل��واد �شمايل رام
هلل ،ادى اىل ا�صابت��ه بر�صا�ص االحت�لال املغلف باملطاط الذي
ي�سمى "التوتو".
ويق��ول الطف��ل انه يف كل ي��وم من اي��ام اجلمعة ت�شه��د القرية
مواجه��ات م��ع ق��وات االحتالل ،واثن��اء مروره ق��ام االحتالل
ب�إ�صابت��ه بر�صا�ص��ة ادت اىل تهت��ك وتلف بالقول��ون واالمعاء
الدقيقة وخروج امعائه من مكانها وعدم عودتها وبقيت خارج
جدار املعدة .ومن يومها تغريت حياته فهو مل ي�ستطع احلراك
وال حت��ى اللع��ب م��ع ا�صدقائ��ه والزم الفرا���ش ،حت��ى انه مل
ي�ستطع الذهاب للمدر�س��ة وال اكمال �صفه وم�شاركة ا�صدقائه
ختام ف�صله الدرا�سي ،ومت تقدير عالماته ،وا�شار اىل ان ما اثر
عليه اكرث من اال�صابه حرمانه من اخلروج واحلركة.
الطف��ل حمم��د ينتظر حتى اليوم حتديد موع��د الجراء العملية
الت��ي �سيتم فيها اع��ادة امعائه اىل مكانه��ا ،ويجري فحو�صات
لتحديد موعد العملية.
اما والد الطفل جاد املكحل فقال :كنت يف النادي اهم بالو�ضوء

ل�ص�لاة املغرب ووقته��ا و�صلتني مكاملة بان ابن��ي قد ا�صيب،
توجه��ت بعدها اىل مبن��ى الطوارئ يف البل��دة ،وعندما وجدت
حممد قال يل "ما تخاف علي يابا انا مليح" وكان اثر كلمته علي
�صعبا للغاية.
وا�ض��اف ان طفل��ه يتوج��ع م��ن اال�صاب��ة وان االكيا���س التي
ي�ستعمله��ا من اج��ل التب��ول ت�سبب ل��ه احل�سا�سي��ة ،وانه هو
م��ن يق��وم بتوفريها ،فهو ال ي�ستطيع الذه��اب لق�ضاء احلاجة.
وو�ص��ف تل��ك املمار�س��ات التي يقوم به��ا االحتالل عل��ى ابناء
القري��ة والوطن ب�أنه��ا ممار�سات همجية ووح�شي��ة وانه لي�س
لديه��م �س��وى احلجر للدف��اع عن انف�سه��م مقاب��ل كل اال�سلحة
والر�صا�ص الذي يفتك بالفل�سطينيني.
وقالت مدير عام الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان ال�سيدة رندة
�سنيورة ،انه��ا ممار�سات لي�ست بجديدة على االحتالل فمعظم
ح��االت االعتق��ال من االطف��ال ،وحت��ى الع��دوان االخري على
قطاع غزة ا�صاب ع��ددا كبريا من االطفال بن�سبة بلغت ،%25
وا�ضاف��ت ان االحتالل ال يفرق بني طف��ل و�شاب وم�سن ،وانها
ممار�سات ممنهجة �ضد ال�شعب الفل�سطيني.
كم��ا ا�ش��ار طبيب مرك��ز االمل للط��وارئ يف قرية �سل��واد ا�شرف
زه��ران �إىل ان الر�صا�ص املغلف باملط��اط وامل�سمى بـ "بالتوتو"

الطفل حممد املكحل �ضحية الر�صا�ص الإ�سرائيلي.

يخرتق املنطقة التي ي�صيبها ويقطع تعذية الدم عن تلك املنطقة.
وذك��ر ان عدد اال�صاب��ات التي ت�صل املرك��ز ا�سبوعيا بني 10-5
ح��االت ب�ين اخلط��رة واملتو�س��ة والعادي��ة ،وان املرك��ز يق��وم

مبعاجلة املتو�سطة ،والعادية يتم حتويلها �إىل امل�ست�شفى.
* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�أرقام تدق ناقو�س اخلطر

املخدرات ..ت�ضاعف ن�سبة امل�ضبوطات �إىل خم�سة �أ�ضعاف العام املا�ضي
رزان شقور
يف الي��وم العامل��ي ملكافح��ة املخ��درات ،ال��ذي ي�ص��ادف ال�ساد���س
والع�شري��ن م��ن �شه��ر حزي��ران م��ن كل ع��ام� ،أعلن��ت ال�شرط��ة
الفل�سطيني��ة عن ازدياد م�ضبوطات املخ��درات �إىل ما يقارب خم�سة
�أ�ضع��اف العام املا�ض��ي ،فحتى الأ�شه��ر اخلم�س��ة الأوىل من العام
اجل��اري مت �ضب��ط م��ا يزيد عل��ى  310كغم من امل��واد املخدرة من
ماريجوان��ا ،وهريوي�ين ،وكوكاي�ين ،ومت �ضب��ط ما يزي��د على 11
�أل��ف �شتلة ماريجوانا �أي�ضاً كانت مزروعة يف املناطق الفل�سطينية؛
�س��واء يف م�ستنبتات �أو يف منازل وغريه ،كما �ضبطت ع�شرات �آالف
الب��ذور يف حقول املاريجوانا ،وهذا العدد يفوق بكثري ما مت �ضبطه
خ�لال الع��ام  ،2014حيث �سجلت امل�ضبوطات في��ه  65كغم فقط؛
بح�س��ب ال�شرط��ة الفل�سطيني��ة ،وهي زيادة مفاجئة ت��دق نواقي�س
اخلطر للوقوف �أمام هذه الظاهرة.

أمني مكثّف
�إقبال كبري يقابله ن�شاط � ّ

ي��رى نائ��ب مدير �إدارة مكافح��ة املخدرات املقدم عب��د اهلل عليوي،
�أن م�شكل��ة املخدرات م�شكلة عاملية �سرعان م��ا نت�أثر بها ،فاملناطق
التي ت�شهد حالة من عدم اال�ستقرار يكون فيها �إقبال على املخدرات
ب�ش��كل كبري نتيجة �إغراق ال�سوق به��ا ،وفل�سطني لي�ست بعيدة عن
الأح��داث الت��ي ت�شهده��ا املنطق��ة خا�ص��ة بالن�سبة لع��امل الإجرام
واجلرمي��ة املنظم��ة .ويعتقد املقدم علي��وي �أنه ينظ��ر �إىل فل�سطني
عل��ى �أنه��ا �ستك��ون �سوقاً جدي��د ًة لرتوي��ج و�ضخ املخ��درات ،على
اعتب��ار �أن الوط��ن العربي ي�ص َّن��ف �ضمن مناطق العب��ور وتهريب
املخدرات بكافة �أ�شكالها.
ويعت�بر الأ�ست��اذ يف دائرة علم االجتم��اع بجامعة بريزيت د .زهري
ال�صب��اغ� ،أن املخ��درات عالم��ة عل��ى حال��ة االغ�تراب االجتماعي
وال�ضي��اع ،فال�شباب يعاين حالة من الي�أ���س يف احل�صول على عمل،
وت�أ�سي���س م�ستقبل��ه ،والت��ي ت�ؤدي �إىل الف��راغ الذي ب��دوره ي�ؤدي
�إىل ال�ضي��اع وال�شع��ور بالعجز ،وبالتايل الوق��وع يف �آفة املخدرات،
والتعاط��ي نوع م��ن الهروب م��ن الواقع االجتماع��ي واالقت�صادي
ال�صع��ب .ويو�ص��ي د .ال�صباغ ب�ض��رورة �أن تتوا�ص��ل العائلة مع
�أبنائه��ا ،و�أن يع��وا ماذا يحدث م��ع �أبنائهم .وي��ردف قائال" :نحن
نالح��ظ �أن هناك فجوة كبرية بني الأهل و�أبنائهم ،فعليهم �أن يبقوا
عل��ى توا�صل مع �أبنائه��م ويتحدثوا معهم ،فالتن�شئ��ة االجتماعية
يجب �أن تكون فيها مواكبة وبناء عالقة �صداقة مع �أبنائهم".
فيم��ا بينّ ؛ املتحدث الر�سمي با�سم ال�شرطة الفل�سطينية املقدم ل�ؤي
رزيق��ات ،يف حدي��ث م��ع "الـحـال" ،ال�سب��ب الكامن يف زي��ادة كمية
امل�ضبوط��ات �إىل "ق��درة �ضب��اط �شرط��ة مكافحة املخ��درات ب�شكل
خا�ص وال�شرطة ب�شكل عام على جمع املعلومات ومالحقة مروجي
ه��ذه الآفة" .ويقول املقدم عليوي يف ه��ذا ال�ش�أن "�إن �سبب الزيادة
يف امل�ضبوط��ات ج��اء نتيج��ة كثاف��ة ن�ش��اط ال�شرط��ة الفل�سطينية

و�إدارة مكافحة املخ��درات �إ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سة الأمنية يف ال�سنتني
الأخريت�ين ،الأم��ر الذي �أ�سفر عن مزيد م��ن امل�ضبوطات خا�صة يف
املناطق امل�صنف��ة  Cو  Bحتديد ًا ،ب�سبب تر ّكز التجار واملروجني
فيه��ا ،وتعترب من املناطق الت��ي تواجه فيها ال�شرط��ة الف�سلطينية
حتديات ومعيقات جمّة".

مناطق  Cو Bفوق القانون

ونظ��ر ًا لعدم وج��ود ال�شرط��ة الفل�سطيني��ة يف املناط��ق  ،Cوعدم
اهتم��ام ال�شرط��ة الإ�سرائيلية مبروج��ي وجتار املخ��درات يف هذه
املناط��ق ،تكرث جتارة املخدرات فيها �سواء بالرتويج� ،أو الزراعة،
�أو التعاطي؛ بح�سب ما �أفادنا به املقدم رزيقات.
وي�ضي��ف املق��دّم عليوي يف ه��ذا ال�ص��دد" :هناك �إقب��ال على تعاطي
املخ��درات داخ��ل املناط��ق الت��ي تق��ع حت��ت ال�سيط��رة الأمني��ة
الفل�سطيني��ة كامل��ة مث��ل منطقة  ،Aلك��ن املتعاطني يلج���أون لتجار
ومروج��ي املخ��درات الذي��ن يتمرك��زون يف املناط��ق  Bو Cاعتقاد ًا
منه��م �أن امل�ؤ�س�سة الأمنية �أو ال�شرطة لن ت�ص��ل �إليهم فيها ،وبالتايل
كان هن��اك تكثي��ف م��ن قب��ل �شرط��ة مكافح��ة املخ��درات وامل�ؤ�س�سة
الأمني��ة ملالحقته��م داخ��ل ه��ذه الأوكار ،بحي��ث مت الرتكي��ز عل��ى
التج��ارة والرتوي��ج ب�ش��كل �أكرب م��ن الرتكيز على املتعاط��ي للمواد
املخدرة ،الأمر الذي �أ�سفر عن �ضبط هذه الكميات" .لكن هذا ال يعني
�أن ال�شرط��ة �أهمل��ت متعاطي املخ��درات ،فهناك نظ��ام خا�ص بهم يف
�إدارة مكافح��ة املخدرات من حيث املتابع��ة واملالحقة والإجراءات
القانوني��ة ،ولك��ن يُنظ��ر �إليه��م عل��ى �أنه��م �ضحاي��ا ،فب�إم��كان مدمن
املخ��درات اختيار طريق الع�لاج .كما متكنت ال�شرط��ة الفل�سطينية
م��ن خالل جهودها املت�ضافرة وا�سرتاتيجي��ة الرتكيز على املروجني
والتج��ار من جتفيف منابع يف منطق��ة  Bو  ،Cمن خالل متابعة عدد
من املناطق يف ال�شمال واجلنوب� ،إ�ضافة �إىل منطقة الو�سط.

ق�صور يف القوانني الفل�سطينية

يع��اين القان��ون الفل�سطين��ي حالة م��ن الق�صور خا�ص��ة فيما يتعلق
مب�س�أل��ة احلد من انت�شار املخ��درات ،فما لدينا ه��و قانون ع�سكري
ال ي�ش��كل رادع��اً للتج��ار واملروج�ين له��ذه امل��واد .فب�إم��كان تاجر
املخ��درات �أو من ي�شتبه �أنه تاجر خم��درات �أن ي�ستفيد من القانون
ويت��م كفالته خ�لال � 24أو � 48ساعة ،الأمر �شكل �إعاقة حقيقية �أمام
احلد من انت�شار هذه املواد.
ومت تقدمي م�شروع قانون حول املخدرات بانتظار �أن يتم �إقراره من
قب��ل الرئي�س حممود عبا���س ،ويف ن�صه اجلدي��د�" :أن كل من يتقدم
للع�لاج طواعية يعفى من العقوبة" ،لكن �إذا م��ا عاد �إليه �أ�صبحت
هن��اك �إجراءات الزم��ة .لكن جتدر الإ�شارة هن��ا �إىل �أن هناك الكثري
من الدول التي تتبع هذه الأ�ساليب.

�إحدى العمليات التي عر�ضتها ال�شرطة الفل�سطينية لإتالف �آالف �أ�شتال املاريجوانا.

القد�س و�ضواحيها حتتل �أعلى ن�سب امل�ضبوطات

حازت منطقة الو�سط عل��ى �أعلى ن�سبة م�ضبوطات ،خا�صة منطقة
القد���س و�ضواحيه��ا بح�سب املعلوم��ات التي قدمه��ا املقدم عليوي
ل��ـ "الـحـال" ،نظ��ر ًا لت�صنيفها �ضمن منطق��ة  Bو ،Cوعدم انت�شار
الأجهزة الأمنية فيها� ،إ�ضاف��ة �إىل املعيقات التي تفر�ضها ال�سلطات
الإ�سرائيلي��ة عل��ى حري��ة حرك��ة الأجه��زة الأمني��ة فيه��ا ،فمجرد
الدخ��ول �إىل ه��ذه املناط��ق يحت��اج �إىل �ساع��ات طويلة حت��ى ت�أذن
�سلط��ات االحتالل للأجهزة الأمنية الدخ��ول �إليها �إذا ما كانت لديها
معلومات تفيد بوجود ن�شاط ملروجي املخدرات .كما �شهدت اخلليل
وجود ن�سبة عالية من مروجي وجتار املخدرات� ،أما منطقة ال�شمال
واملناط��ق احلدودية مثل قلقيلية وطولكرم فت�صنف �ضمن املناطق
امل�سته ِلكة واجلاذبة للمخدرات.
وح��ول الإجراءات الت��ي تتبعها ال�شرطة يق��ول املقدم رزيقات
"�إن ال�شرطة تتبع املالحقة للتجار واملروجني واملتعاطني �أينما
كان��وا ،من خالل جمع املعلومات وح�صر اال�شتباه بالأ�شخا�ص
الذي��ن يقوم��ون بالرتوي��ج �أو التعاط��ي �أو زراعة ه��ذه املواد،
و�إح�ضارهم وتقدميه��م للعدالة ،وكذلك �ضبط هذه املواد �أينما
وجدت".

تزايد ن�سب املتعاطني من الأطفال والن�ساء

وق��د ُر�ص��دت خ�لال ال�سنت�ين الأخريتني ،بع���ض امل�ؤ�ش��رات التي
ِّ
تو�ض��ح ازدي��اد ن�سب��ة الأطفال (كل من ه��و دون �سن ال��ـ 18عاما)
املروّج�ين للمخدرات واملتعاطني لها ،لكن لي�س بالأعداد التي يروَّج
ِ
عنها ،فهي حاالت تكاد تكون معدودة.

�أم��ا ن�سب��ة الن�س��اء امل�ضبوطات فما زال��ت يف املجتم��ع الفل�سطيني
�ضئيل��ة ال ُتذ َكر ،لكنها �شهدت تزاي��د ًا يف ال�سنوات الثالث الأخرية،
فف��ي التقرير ال�سنوي للعام  2014كانت ن�سبة امل�ضبوطات �أقل من
 ،%1لك��ن جتدر الإ�ش��ارة �إىل �أن ح��االت الن�ساء الأك�ثر �إقبا ًال على
تعاطي املواد املخدرة �أو نقلها هي لبائعات الهوى.

اجلديد على �أ�ساليب مكافحة املخدرات

باتت الأ�ساليب اجلديدة تكمن يف الإجراءات القانونية املتبعة ،ويف
عملية جمع املعلومات ،حتليله��ا ،وت�صنيفها� ،إ�ضافة �إىل التحريات
الدقيقة وبناء م�صادر الثقة .عالوة على التعاون من قبل امل�ؤ�س�سة
الأمنية .يقول املقدم ل�ؤي رزيقات يف هذا ال�ش�أن �إن امل�ؤ�س�سة الأمنية
الفل�سطيني��ة تعمل كوحدة واح��دة وبنف�س واحدة ،فكل التعليمات
وا�ضح��ة ب���أن يتم التع��اون يف هذا املو�ض��وع� .إ�ضاف��ة �إىل التعاون
الذي يبديه املواطنون وامل�ؤ�س�سات الأخرى ذات االخت�صا�ص� .أما
التط��ور الأب��رز فهو الرتكيز عل��ى اجلوانب الفني��ة� ،أي �أن الرتكيز
�أ�صبح �أكرث على املروّجني والتجار.

التحديات التي تقف �أمام احلد من هذه الظاهرة

�إن ع��دم وجود قانون فل�سطين��ي رادع مانع يحول دون التعامل مع
ه��ذه الآفة �أو الرتويج لها ي�شكل حتدي��اً �أمام ال�شرطة الفل�سطينية،
�إ�ضاف��ة �إىل عدم ترابط الوجود الأمني الفل�سطيني يف كافة املناطق،
نتيج��ة عدم وج��ود ال�شرطة يف املناط��ق امل�صنف��ة  ،Cعالوة على
ع��دم حريتها يف العمل ب�صالحيات وا�سعة يف كافة املناطق ،كل هذه
الأمور ت�شكل عائقاً حقيقياً �أمام مكافحة هذه املواد.

عدادات الدفع امل�سبق لل�سيارات بنابل�س ..حلول لالكتظاظ رغم تذمر املواطنني
تخفيف الأزمة

عزيزة ظاهر*
�شرع��ت بلدي��ة نابل���س يف الأ�شهر الأخ�يرة برتكيب الع��دادات يف
العديد من �شوارع املدينة ،و�سي�صل عددها �إىل  1200عداد ،ويتم
تنفيذ اخلطوة ب�شكل تدريجي ،بعد �أن كان العمل بنظام العدادات
قد توقف �ساب ًقا ب�سبب تلف الكثري منها خالل االنتفا�ضة الثانية.
والق��ت هذه اخلطوة ترحيبً��ا من �أغلبية املواطن�ين ،فيما ا�شتكى
ع��دد منه��م م��ن ال�سيا�سة الت��ي تعتمده��ا بلدية نابل���س يف حترير
خمالف��ات ال�س�ير وع��دم توف�ير مواق��ف كافي��ة لل�سي��ارات داخل
املدين��ة ،م�شريين �إىل �أن معظم املخالفات التي حترر بحقهم ظاملة
و�أن العدادات تعاين من خلل يف نظامها االلكرتوين.
بدوره��ا ،ا�شتك��ت املواطن��ة زاه��رة الظاه��ر "�أم حمم��د" ،وه��ي
�صاحب��ة خميط��ة وحم��ل مالب�س ،م��ن طبيع��ة اعتم��اد املخالفات
وكيفي��ة تعام��ل طاق��م البلدي��ة م��ع �أ�صح��اب املركب��ات .تق��ول:
"ركن��ت �سيارت��ي �أمام �أحد العدادات وو�ضع��ت بداخلها النقود
املطلوبة وذهبت ل�شراء بع�ض الأغرا�ض ،ومل �أقطع ن�صف الوقت

املخ�ص���ص يل لركن �سيارتي ،فوجدت على زجاج ال�سيارة خمالفة
بقيم��ة � 25شيق ًال بحج��ة �أين مل �أ�ضع النقود" ،وت�ضيف" :لقد متت
خمالفت��ي ثالث مرات خ�لال �أ�سبوع واحد م��رة بحجة عدم و�ضع
النقود ومرتني بحجة الت�أخري لب�ضع دقائق".
و�أ�ضاف املواطن علي املالكي" :فكرة وجود عدادات ال�سيارات �أمر
جيد ولكن يجب �أن يكون القرار مدرو�سا ومتابعا حتى ال يقع الظلم
عل��ى ال�سائق" ،منوه��ا �إىل �أن عدد املواقف داخ��ل املدينة غري كاف
لرك��ن جميع ال�سيارات القادمة �إليه��ا ،ومعظم العدادات بحاجة �إىل
�صيانة ،ويت�ساءل ب�أي حق �أدفع خمالفة عن ذنب مل �أرتكبه.
ع��ادل امل�ص��ري (�صاح��ب حم��ل مالب���س) يق��ول" :فك��رة تطبيق
الع��دادات يف مدين��ة نابل�س خدمة للتج��ار �أو ًال ،كونه��ا ت�ساهم يف
توف�ير مواق��ف للمت�سوق�ين الوافدي��ن للمدين��ة ،وي�ضع ح��دًّا ملن
يركن��ون �سياراته��م من��ذ �ساعات ال�صب��اح الباكر وحت��ى �ساعات
امل�ساء �أمام املحالت التجارية".

م��ن جهت��ه� ،أو�ض��ح ال�سي��د �أجم��د ع�يران مدي��ر ق�س��م احلرا�سة
والتفتي���ش يف بلدي��ة نابل���س �أن �أق��ل م��دة توفره��ا الع��دادات
الإلكرتوني��ة ن�ص��ف �ساع��ة ،و�أق�صاه��ا �ساعتان ون�ص��ف ال�ساعة
حت��ى يت�سنى �إعطاء الفر���ص لأ�صحاب ال�سي��ارات الأخرى لركن
�سياراتهم".
وي�ؤكد عريان �أن لهذا النظام عدة مزايا� ،أهمها تقليل ال�ضغط على
ال�ش��وارع واملواقف وتخفيف الأزمة بحي��ث ت�ؤمن راحة املواطن
و�سهول��ة التعامل بكلفة �أقل مما �سيدفعها املواطن لو ركن �سيارته
يف �أحدى املواقف اخلا�صة.

�إنعا�ش اقت�صادي

وق��د نوه عريان �إىل �أن م�شروع ع��دادات ال�سيارات يعطي انطباعا
ح�ضاريا عن املدين��ة و�أهلها �أمام الوافدين �إىل املدينة من اخلارج
و�أم��ام املت�سوق�ين من داخ��ل اخلط الأخ�ض��ر� ،إ�ضاف��ة �إىل توفري
مواق��ف ل�سياراته��م ،كم��ا �أن وج��ود الع��دادات ينع���ش اقت�ص��اد

البل��د وحتديدا يف و�سط ال�سوق التج��اري ،بعد �أن كان الكثري من
املواطنني والتجار يركنون �سياراتهم �أمام حمالتهم التجارية منذ
�ساعات ال�صباح وحتى امل�ساء.
وردا عل��ى �ش��كاوى املواطنني ،يق��ول عريان�" :أمتن��ى من جميع
املواطنني االت�ص��ال على الأرقام املجاني��ة املو�ضحة على العداد
يف ح��ال كان العداد معط ًال ،و�ستتوجه ف��رق ال�صيانة للمكان ،و�إن
كان املواط��ن ق��د متت خمالفته �ستلغى يف ح��ال مت الت�أكد من عطل
الع��داد .وبالن�سبة للمخالفات ،فموظ��ف البلدية لن ي�صدر خمالفة
بح��ق �أحد �إال بعد �إعطاء مهلة خم�س دقائق بعد �أن ي�ضيء العداد
بالل��ون الأخ�ض��ر ال��ذي يعل��ن انتهاء ف�ترة الوقوف ،ول��و و�صل
�صاح��ب ال�سيارة بعد انته��اء املدة الإ�ضافية بدقيق��ة �أو دقيقتني
تلغى املخالفة".
ونا�شد ع�يران املواطنني �ضرورة املحافظة عل��ى العدادات لأنها
وج��دت خلدمته��م وعدم العب��ث فيه��ا و�إعطابها با�ستخ��دام مواد
مثل الآغ��و وال�سوبرغل��و و�إدخال ال��ورق والفلني داخ��ل العداد،
فالعدادات مقدرات عامة تخدم جميع �شرائح املجتمع".
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بقدم واحدة ..ركان داوود يحلم بالفوز مباراثون الرك�ض
مالك أبو عريش *
مل يك��ن ركان داوود م��ن قرية بيت��ا يف حمافظة نابل�س
يعل��م �أن عمله يف ذل��ك امل�صنع� ،سيكون بداي�� ًة مل�أ�ساة
حي��اة �ش��اب يف الع�شرينيات م��ن عم��ره� ،إذ �سيت�سبب
ه��ذا العم��ل ببرت قدم��ه ،ولك��ن ذلك كل��ه مل مينعه من
�أن يواج��ه احلي��اة بروح ال تع��رف االنك�سار ،رغم كل
الظروف التي مر بها.
يق��ول ركان" :كنت �أعمل يف �أح��د امل�صانع مبدينة رام
اهلل ،وخ�لال العم��ل كان مطلوب��اً مني العم��ل على �آلة
خلل��ط املع��ادن وامل��واد الكيميائي��ة املختلف��ة ،دخلت
رجل��ي �إىل املاكن��ة �أثن��اء انهماكي يف العم��ل ،وبرتت،
كان��ت تلك �آخ��ر مرة �أرى فيها قدم��ي اليمنى ،كان ذلك
يف الثالث ع�شر من يوليو ."2013
معان��اة اب��ن اخلام�س��ة والع�شري��ن عام��اً مل تتوق��ف
هن��ا ،فق��د كان الأمل ال��ذي �شع��ر به حلظة ب�تر قدمه،
ه��ي بداي��ة ملجموعة م��ن امل�ش��اكل الت��ي �ستواجهه يف
حيات��ه ،يف ال�صراع ما بني �شركات الت�أمني والتنقل بني
امل�ست�شفيات يف ال�ضفة الغربية والأرا�ضي املحتلة ويف
اخلارج ،لت�صب��ح منذ ذلك اليوم العكازتان هما رفيقتا
دربه.

بعد احلادثة

يتح��دث ركان ع��ن �أيام��ه الأوىل بعد احل��ادث فيقول:
"�أجري��ت خ�لال �أيام من احل��ادث عملية جراحية يف
جمم��ع رام اهلل الطب��ي ،ال��ذي �أجرى العملي��ة مبهنية
عالي��ة وحتت �أي��دي �أطب��اء حمرتفني ،حي��ث �أعانوين
على احتمال الأمل ب�شكل كبري".
وي�ضي��ف الطال��ب يف كلي��ة التجارة يف جامع��ة القد�س
املفتوح��ة يف تخ�ص�ص املحا�سبة" :بعد ثمانية �أيام من
العملي��ة يف املجمع ،نزل��ت �إىل م�ست�شف��ى يف ا�سرائيل،
لالطمئن��ان عل��ى قدم��ي ،وق��د �شه��د الأطب��اء يف ه��ذا
امل�ست�شف��ى عل��ى امل�ستوى املتق��دم ال��ذي �أجريت فيه
العملية".
ومل يتمك��ن ركان داوود م��ن تركيب ط��رف �صناعي
حت��ى اليوم ،رغم حماولته لذل��ك عدة مرات منذ يوم

احلادث��ة ،وذلك نتيجة لعدة م�ش��اكل واجهته .يقول
معلق��اً على ذلك" :كان��ت امل�شكلة ل��دي �أن البرت كان
�أعل��ى م��ن ركبتي بقلي��ل ،وعندم��ا توجه��ت �إىل �أحد
م�ش��ايف ال�ضف��ة تفاج���أت بالطبيب امل�ش��رف يقول يل
"يج��ب �أن نقط��ع من رجلك � 15سم �أخرى من �أجل
منا�سبت��ه للطرف املتوفر ،وق��د �شكلت كلماته �صدم ًة
بالن�سب��ة يل ،فه��ل يعق��ل �أن �أقط��ع �شيئ��اً �إ�ضافياً من
رجل��ي وب�إرادتي ،علماً ب�أن ل��دي التقرير الذي يثبت
كلماته هذه".
وي�ضي��ف" :امل�شكل��ة �أن ه��ذا ح��دث بع��د �أن �صنع��وا
الط��رف ،مل يك��ن ذل��ك الط��رف �صاحل��اً يل ،ومل يك��ن
الط��رف م�صنوعاً باملعايري املعت��ادة بالن�سبة حلاالت
ب�تر الأط��راف ،وحتى ه��ذه اللحظة �أن��ا ال �أملك طرفاً
�صناعياً ،واعتمد على العكازتني يف التحرك".

م�شكلة مع الت�أمني

"م�شكلت��ي م��ع الت�أم�ين ب��د�أت م��ن هن��ا ،ف�شرك��ة
الت�أم�ين الت��ي كان��ت تتاب��ع املو�ض��وع  -دون ذكر
ا�سمه��ا � -أ�ص��رت عل��ى �أن الط��رف ال�صناع��ي
منا�س��ب لقدمي ،رغم انن��ي نقلت لها ما قاله الطبيب
املتخ�ص���ص ،و�أثب��ت لها ذل��ك بالرباه�ين والدالئل
املتوف��رة ،يف الوق��ت الذي �أ�صروا في��ه على اجراء
بع�ض التعدي�لات على الطرف ليك��ون منا�سباً دون
تغي�يره ،بعد �أن حولوين لأح��د املراكز املتخ�ص�صة
يف رام اهلل".
ويكمل حديثه قائ ًال حول هذه امل�شكلة" :بعد مد وجزر
مع �شركة الت�أم�ين ،وبعد تقدمي كل الأوراق والتقارير
الطبية التي �أتيت بها من ا�سرائيل واملراكز املخت�صة،
تو�ض��ح لهم خط�أهم ،و�أن الط��رف املقدم من قبلهم فيه
وزن زائ��د عن ال��وزن املفرت���ض ،و�أنه بح�س��ب ت�أكيد
اجلان��ب اال�سرائيل��ي ،ف�إن وجوده بهيئت��ه احلالية قد
ي�سبب يل الغرغرينا ،وقطع كامل رجلي من �أعالها".
و�أ�ض��اف" :بعد ذل��ك �أعاد الت�أمني الط��رف ال�صناعي،
وعر�ض علي مبلغ � 35ألف �شيقل رغم �أن تكلفة الطرف

الفعلي��ة تق��ارب مئ��ة �ألف ،وبع��د �ص��والت وجوالت
وجدت �أن الطرف املنا�سب متوفر يف �أملانيا وا�سرائيل،
ورف�ض��ت �شرك��ة الت�أم�ين تغطيت��ه� ،س��وء معاملته��م
جعلن��ي �أرفع �ضده��م ق�ضية يف املحاك��م الفل�سطينية،
ومل ي�صدر احلكم النهائي فيها بعد".
وي�ؤم��ن قان��ون العم��ل الفل�سطين��ي يف املادت�ين
 118و ،120للم�ص��اب ب�إ�صاب��ة عم��ل ينت��ج عنه��ا
عج��ز دائم��اً �أن يت��م عالجه وتغطي��ة كاف��ة النفقات
العالجي��ة الالزمة مبا فيها نفقات اخلدمات الت�أهيلية
وم�ستلزماته��ا ،وتعوي�ض��ه نقدي��اً مب��ا يع��ادل �أج��ر
 3500يوم عمل.

جتربة ريا�ضية

وبعي��د ًا ع��ن م�شكلته ه��ذه ،فل��دى املتط��وع يف بع�ض
اجلمعي��ات اخلريي��ة نزع��ة ريا�ضي��ة ،يتح��دى به��ا
�إ�صابته التي �صعبت من احتمالية ممار�سته للريا�ضات
املختلفة ،راف�ضاً اال�ست�سالم مل�صاعب احلياة ،فيقول:
"�أنا العب ملنتخب فل�سطني لكرة الطائرة جلو�س ،وقد
�شاركنا قبل عدة �أ�سابيع يف بطولة �آ�سيوية لهذه اللعبة
يف تركي��ا ،جتربتي فيها رائعة ج��د ًا و�أمتنى �أن �أ�ستمر
فيها لفرتات طويلة".
ثم ي�ضيف" :لي�ست ك��رة الطائرة هي اللعبة الوحيدة
التي �أمار�سها ،كنت قبل احلادث �أحب ريا�ضة اجلري،
وما زلت حتى الآن� ،أمتنى �أن �أركب الطرف ال�صناعي
لأ�ش��ارك يف ماراثونات الرك���ض الريا�ضية التي جتري
يف فل�سطني ،و�أحلم �أن �أفوز يف �أحدها".
ويختتم ركان حديثه�" :أنا ان�سان يحب التطوع� ،أحب
خدمة بلدي لأين �أحب بلدي� ،أ�شارك يف جميع احلمالت
التطوعي��ة الت��ي �أمتك��ن م��ن امل�شاركة فيه��ا ،و�أتطوع
ب�ش��كل خا���ص يف جمعي��ات حق��وق ذوي االحتياجات
اخلا�ص��ة م��ن �أجل متكينهم م��ن امل�شارك��ة املجتمعية
ودجمهم يف املجتمع".
• خريج حدي ًثا من دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ركان داوود.

الأعرا�س اجلماعية يف غزة ..مكرمات تتلقفها الأحزاب وتوزعها على �أبنائها
نسرين موسى *
بات��ت احلزبية تلقي بظالله��ا على ال�شارع الغزي
يف كاف��ة تفا�صي��ل احلي��اة اليومي��ة ،لدرج��ة �أن
املواطن العادي غري املح�سوب على �أي ف�صيل �أو
تي��ار �سيا�سي بات م�سحوقا مهم�ش��اً ،ال يطاله من
اخلريات ن�صيب.
فما من مكرمات �أو م�ساعدات ت�صل ،حتى يتلقفها
ه��ذا احلزب �أو ذاك ،ويب��د�أ بتوزيعها على �أبنائه
واملنت�سبني �إليه ،ويحجبها عن بقية ال�شعب.
وب��رزت ه��ذه احلزبي��ة يف �أق�س��ى �صوره��ا خالل
الأعرا���س اجلماعي��ة التي جرت يف غ��زة ،وتلقى
امل�سجلون فيها مبالغ مالية كبرية.
و�أب��دى الكثري من املواطن�ين ،حالة من الغ�ضب،
وا�شتكوا من جتاهله��م يف املكرمات وامل�ساعدات،
ال �سيما الأعرا�س اجلماعية التي نظمت م�ؤخر ًا.

م�ساعدات حزبية

النا�ش��ط وع�ض��و هيئ��ة العم��ل الوطن��ي يف غزة
حمم��ود الزق ،اعت�بر العر�س ال��ذي مولته تركيا
يف غ��زة �أواخ��ر �أيار املن�ص��رم� ،ص��ورة �ساطعة
لفئوية مقيتة لن تنت��ج �سوى مف�سدة ،تركت �أثرا
�سلبي��ا على م�صداقي��ة حما�س يف ادعائه��ا وك�أنها
متث��ل ال��كل يف غ��زة قائ�لا" :ه��ي فق��ط تهتم مبن
عندها".

و�أ�ض��اف ال��زق" :ه��ذا العر�س من حي��ث اختيار
امل�ستفيدي��ن من��ة كان مرحل��ة فا�صل��ة يف نظ��رة
ال�شب��اب للواق��ع ب��كل �سلبيات��ه ،وزاد م��ن القهر
والي�أ���س لديهم من �إمكانية وج��ود عدل و�إن�صاف
لدى املتنفذين و�أ�صحاب القرار".
وتابع الزق" :يجب �أن تبتعد باملطلق تلك القوى
ال�سيا�سية عن اختيار امل�ستفيد من هذه الأعرا�س
لأنه��ا ل��ن تخ��رج م��ن ثوبه��ا و�ستق��دم �أع�ضاءها
ومنا�صريها وترتك من هو حمتاج فعال".
و�أ�ضاف" :املطل��وب ت�شكيل جلنة م�ستقلة تعتمد
عل��ى الإع�لان الر�سمي ع��ن امل�ش��روع ،وان تفتح
املج��ال للم�شارك��ة العام��ة� ،ضم��ن موا�صف��ات
و�شروط ،وان تختار م��ن تنطبق عليه ال�شروط،
ويف ح��ال زيادة الع��دد ،فعليها االلت��زام بالقرعة
العلنية ،كما جتري عملية اختيار حجاج بيت اهلل
احلرام".

ا�ستياء عام

ال�صحافي��ة ابت�س��ام مه��دي ،الت��ي تزوجت عقب
احل��رب الأخرية على غزة قالت" :يل كل احلق يف
احل�ص��ول على منحة العر�س ال��ذي �أقامته تركيا
يف غزة ،فق��د تزوجت بعد احلرب ،والديون تثقل
كاهل �أ�سرتنا ال�صغرية".

و�أك��دت مهدي �أنه م��ن املفرت���ض �أن يكون هناك
�إع�لان للت�سجي��ل" ،مل ن�سمع عن��ه �إال يوم �إعالن
العر�س اجلماعي ،وكان الت�سجيل بطريقة �سرية
من خالل امل�ساجد ،و�أنا وزوجي ال نعرف �أحدا يف
امل�سجد التابع للحي ،وبالتايل �ضاعت فر�صتنا".
وختم��ت حديثه��ا�" :أعتق��د �أن��ه مل تك��ن هن��اك
م�صداقي��ة يف االختي��ار ،فق��د ح�ص��ل بع���ض
الأ�شخا���ص عل��ى �أك�ثر م��ن منحة مث��ل م�شروع
الزواج اجلماعي الذي كان بدعم �إماراتي (منحة
جليلة دحالن) و�أي�ضا منحة تركيا".

�آلية �شفافة

املهند���س ع�لاء البط��ة م��ن امل�شرفني عل��ى عمل
جلن��ة العر���س الرتك��ي ،نف��ى االتهام��ات الت��ي
تق��ول �إن االختيار كان على طريقة حزبية وقال:
"توا�صل��ت وزارة ال�ش���ؤون الديني��ة الرتكي��ة
ووكال��ة التن�سي��ق والتعام��ل الرتك��ي "تي��كا"
احلكومي��ة ،م��ع نائب رئي���س املكت��ب ال�سيا�سي
حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية ومت االختيار وفق
معايري مدرو�سة".
وق��ال�" :صحيح يوجد عر�سان متزوجون وهناك
م��ن مل يت��زوج بع��د ،ولك��ن ال�ش��رط �أن يكون قد
(كتب الكتاب) بعد حرب 2014م.
و�ش��دد عل��ى �أنه لي���س كل العر�سان م��ن حما�س،
رغ��م وج��ود الكثريين منه��م ،ولكن هن��اك من ال
انتماء له وهناك م��ن جميع الف�صائل ،وهناك من

ا�ست�شهدت زوجاتهم يف احلرب.
م��ن جهته ،قال ال�ش��اب �آدم املدهون ،الذي تزوج
يف العر���س اجلماع��ي الإمارات��ي ورعت��ه جليل��ة
دح�لان" :كان مو�ض��وع االنتقائي��ة وا�ضح��ا
و�ض��وح ال�شم���س ،ولك��ن �إذا �أردت احلدي��ث
عن العر���س اجلماع��ي اخلا�ص بجليل��ة دحالن،
ف�صدق��ا ،الأم��ر خمتل��ف من حيث ط��رق الإعالن
والت�سجي��ل وف��رز الطلبات ،وتطبي��ق ال�شروط،
فالفرز علني والقرعة علنية �أي�ضا".
وق��ال�" :أحت��دث هن��ا ع��ن �إح��دى امل�ؤ�س�س��ات،
والأم��ر خمتل��ف يف �أعرا���س الأح��زاب كعر���س
حما�س الأخ�ير ،فقد كان حزبي��ا خال�صا من لون
واح��د ،و�سواء ا�ستفدت من مكرم��ة الإمارات �أو
مل �أ�ستف��د ،فم��ا ر�أيت��ه كان عم�لا منظم��ا و�شفافا
و�صادقا ومعلنا".
وح��ول طريق��ة الت�سجي��ل ق��ال" :مت الت�سجيل
وتعبئ��ة الطل��ب ع�بر الإنرتن��ت ،ومت فح���ص
ال�ش��روط ،ومن ثم فلرتة الأ�سم��اء ،ومراجعة
الطلب��ات ،وكان عدد مقدم��ي الطلبات �أكرث من
 ،1800وانطبق��ت ال�شروط على � 400شخ�ص،
فدخلوا القرعة ،ومتت تزكية  80ا�سما توافقت
موا�صفاته��م م��ع ال�ش��روط املطلوب��ة ،ومنه��م
م��ن فق��د منزل��ه خ�لال الع��دوان� ،إ�ضاف��ة �إىل
�أبن��اء و�أ�شقاء �شهداء ،وم��ن تبقى جرت قرعة
علني��ة مك�شوفة �أمام النا�س والإعالم والـ 320
متقدما.

عملية بحاجة لتنظيم

احلقوق��ي والنا�ش��ط م�صطف��ى �إبراهي��م ق��ال:
"جاءت فكرة الأعرا�س اجلماعية للحد من ظاهرة
ارتف��اع تكاليف الزواج واملغاالة يف املهور ،وهذا
هدف نبيل يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة
والفقر والبطالة التي مير بها ال�شباب ،ولي�س من
�أج��ل االحتفاالت ب�إقام��ة املهرجان��ات واملباهاة
بعقدها بتربعات عربية و�إ�سالمية".
و�أ�ض��اف" :ه��ذه الأعرا���س تق��ام بتموي��ل عرب��ي
و�إ�سالمي واجلهة املانحة متنح على الهوية الدينية
وال�سيا�سي��ة ،واجله��ات الت��ي تتلق��ى التموي��ل هي
الف�صائل الفل�سطينية خا�صة حركتي فتح وحما�س،
�أو حت��ى ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ،التي �أقام��ت �أي�ضا
�أفراح��ا جماعية للتخفيف ع��ن النا�س ،لكنها جاءت
يف ذروة االنق�س��ام واملزايدات وك�سب جماهري على
ح�ساب الأطراف الأخ��رى ،و�أي�ضا من اجل تقريب
�أع�ضاء احلزب حلزب ما ،وللأ�سف دخل قطاع غزة
و�شبابه و�شاباته يف �أتون اخلالف ال�سيا�سي".
واق�ترح �إبراهي��م �إخراج الأف��راح اجلماعية من
معاي�ير احلزبي��ة ،و�أن يت��م تنظيمه��ا م��ن خالل
هيئة وطني��ة حمايدة ،وتتبع �أ�سل��وب االختيار
بنزاهة و�شفافية ،حتى ال يفقد البع�ض حقه.
و�شدد على �أن مثل امل�سلكيات احلزبية اخلاطئة،
تخل��ف حال��ة م��ن الغ�ض��ب ال�شعب��ي ،خا�صة يف
�صف��وف املحايدين ،مم��ن ال ميثلون هذا التنظيم
�أو ذاك ،وبالتايل هم حمرومون من �أية فر�صة.
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�أ���س��ام��ة خ��ل��ي��ف الأول ع��ل��ى ف��ل�����س��ط�ين يف
ال��ث��ان��وي��ة ع��ل��ى م��ق��اع��د ج��ام��ع��ة ب�يرزي��ت
ريم زبن *
يف جمتم��ع حتكمه العادات وي�سيطر عليه املعتاد
من الأمور يظهر بني الفينة والأخرى بطل خا�ص
يقتح��م �أ�س��وار معرتك احلي��اة بقرار ق��د ي�شكل
للبع���ض �صدم��ة ،ولآخرين قد يك��ون �شعاع �أمل
ي�ش�ير لبوادر التغي�ير امل�ستقبلي لفك��ر عفا عليه
الزمن.
بطلن��ا يف ه��ذا التقري��ر �ش��اب ع��ادي ق��د يعرف��ه
البع���ض وق��د تت�سن��ى لالخري��ن فر�ص��ة لقائ��ه
والتع��رف علي��ه يف القري��ب العاج��ل ،فه��و �أحد
املنت�سبني اجلدد جلامعة بريزيت.
م��ن نتح��دث عنه ه��و الطال��ب �أ�سام��ة خليف من
مدين��ة قلقيلية� ،ش��اب �شارف على امت��ام ربيعه
ال�ساب��ع ع�شر ،وك�أي من �أقرانه و�أ�صدقائه الذين
�أنه��وا عاما ما زال يعت�بر م�صرييا يف حياة الفرد
يف بالدن��ا ،كان �أ�سامة ينتظر ي��وم نتائج الثانوية
على �أح��ر من اجلمر ،فالأرق��ام املوجودة يف تلك
الورقة الوردية املرو�سة واملختومة من الوزارة
�ستك��ون احلكم الفا�ص��ل يف قرار �إكم��ال م�شواره
الذي حلم ب��ه او قد توقفه عند ذلك احلد لي�ضطر
ال�ستخ��دام خطت��ه البديلة التي وم��ن ح�سن حظ
�أ�سام��ة مل يك��ن هن��اك داع لأن ي�ستعملها ،فكانت
نتيجته كما �أراد متفوقا بامتياز يف التوجيهي ومل
يذكر ا�سمه فح�سب يف قائمة املتفوقني الع�شرة يف
الوطن بل ابتد�أت فيه لأنه كان على ر�أ�سها.
حتق��ق احلل��م الأول وتكلل��ت جه��ود ع��ام كامل
بنتائ��ج باه��رة وثم��ار كان��ت ح�صائد م��ا �أجنزه
�أ�سام��ة يف � 12شه��را ،ع��ام ب�أكمل��ه �أم�ض��اه يف

الدرا�س��ة والتمحي���ص حت��ى ج��اءت نتائجه كما
تهواها الأنف���س وترتقبها عي��ون العائلة و�أفراد
�أ�سرته مبعدل  99.7يف الفرع العلمي.
والآن ا�ستطاع��ت جامع��ة بريزي��ت حتقيق حلم
الطفول��ة لأ�سام��ة ب���أن ان�ض��م ل�صف��وف طلبته��ا
املنت�سب�ين للع��ام الدرا�س��ي اجلدي��د -2015
 ،2016وق��د وقع اختياره عل��ى تخ�ص�ص لطاملا
ع�شق��ه وا�ستهواه ،تخ�ص���ص كان على ا�ستعداد
لقت��ال العامل حت��ى ي�صله لك��ن اهلل �أكرمه بعائلة
متفهمة مل ت�ضطره خلو�ض ذلك املعرتك النقا�شي
احل��اد حول التخ�ص�ص ال��ذي يرغب �أن يراه فيه
�أفراد العائلة مقابل ما يرغب به هو نف�سه.
كان �أ�سام��ة ق��د �أكد على ك��ون بريزيت اختياره
الأول للجامع��ة قب��ل �أن يب��د�أ عام��ه الدرا�سي،
وكان ه��و ذات االختي��ار يف ي��وم �ص��دور نتائج
الثانوي��ة العامة التي احتف��ل بها الأهايل يف كافة
�أنح��اء الوطن� ،أما ع��ن الفيزياء الت��ي اختارها
تخ�ص�ص��ا رئي�سا له م��ع الريا�ضيات كتخ�ص�ص
فرع��ي فه��ي مل ت���أت مبح���ض ال�صدف��ة و�إمن��ا
قناع��ة �شخ�صي��ة ورغب��ة كاملة بالأم��ر ،ليك�سر
بذلك القاع��دة املعتمدة لدينا ب�أن املتفوق يدخل
واحدا من ثالثة تخ�ص�ص��ات "الطب والهند�سة
واملحاماة".
ولبطلن��ا الأكادمي��ي قناع��ة ثابتة �أب��ى �أن يغريها
وعج��ز املجتمع عن زحزحتها �أو خلخلة �أوا�صرها
ول��و جزئيا وهي" :ال عالقة ترب��ط معدل الثانوية
العامة بالتخ�ص���ص اجلامعي ،فعلى الفرد اختيار

االجت��اه والتخ�ص���ص ال��ذي يحب��ه وهو م��ا قمت
ب��ه ح�ين اخ�ترت تخ�ص���ص الفيزي��اء يف بريزيت
حتديدا" ،على حد قوله لـ"احلال".
وال يق��ف طم��وح �أ�سام��ة عن��د ح��دود �شه��ادة
البكالوريو�س فح�سب فهو ي�أمل �أن يكمل درا�سته
ليح��وز الحقا ال�شه��ادات العلي��ا يف �أحد املجالني
اللذين اختارهم��ا وع�شقهما ف�إما �أن يقع اختياره
حينها على الفيزياء �أو على الريا�ضيات ،وهو ما
قاد �أ�سامة الختيارهما بعيدا عن الطب والهند�سة
اللذي��ن لي�س��ا م��ن �ضم��ن اهتمامات��ه �أو ميول��ه
الدرا�سية �إطالقا.
قد ي��رى البع���ض �أن اختي��ار تخ�ص���ص جامعي
مغاي��ر لتوقع��ات النا���س �أو مل��ا ه��و معت��اد يف
املجتمع� ،أمر غري��ب �أو غري طبيعي دون و�صفه
بالعم��ل البط��ويل ،فالأم��ر ال ي�ص��ل ح��د البطولة
لديه��م ،لكن اختي��ار �أ�سامة كان بطول��ة وحقيقة
ال ي�ستطي��ع �أح��د �إنكاره��ا ،ف�أ�سام��ة كان بط�لا
باختي��اره هذا ،بطال تبع �أحالمه وما يهواه ،بطال
جتاوز فكرا جمتمعيا تقليديا مل يقدنا للح�ضي�ض
�سواه ،بطال يف جمتمع تكاد بطوالته تقت�صر على
كت��ب التاريخ لل�صف��وف الأ�سا�سية ،بطال حتدى
الطبيعة �صانع��ا دربه اخلا�ص بدعم �أ�سري دون
االلتف��ات لأهواء الغ�ير وكلماته��م ،بطولته ب�أنه
ي��درك ما اخت��اره كخطوة �أوىل لطري��ق م�ستقبله
�آملني �أن يكون باهرا ومزدهرا كعامه املا�ضي.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�أ�سامة خليف.

م����ع����اذ ع�����ام�����ر ..ط���ف���ل ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي���خ�ت�رع
"�سوار �أمان" ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة
روال حسنين *
اخرتاع على �ش��كل �سوار باليد ينبه الحتياجات الأطفال
وذوي االحتياجات اخلا�صة وكب��ار ال�سن ،اكت�شاف هو
الأول يف العامل ،على يد طفل فل�سطيني ،بلغ عمره الـ 15
عامً��ا فقط ،ف��كان عقله �أكرب من عم��ره ،لي�صل باخرتاعه
هذا اىل درجة براءة االخرتاع واالبتكار.
مع��اذ عام��ر ،املخ�ترع ال�صغ�ير ،م��ن مدين��ة رام اهلل،
يح��رز تقدمً��ا يف اخرتاع��ه ال��ذي ُ�سج��ل عل��ى الئح��ة
االخرتاع��ات العاملي��ة ،يتح��دث هن��ا ل��ـ "احل��ال" ع��ن
اخرتاعه ب�أنه �سوار يو�ضع باليد ،يحمي الأطفال وكبار
ال�سن واملحتاج�ين ب�شكل علمي ومدرو���س بدقة ،حيث
ي�ؤك��د عام��ر �أن هذا ال�س��وار الذي يرتدي��ه امل�ستفيد من
�ش�أنه �أن يبع��ث ب�إ�شارات تف�صيلية ع�بر تطبيق خا�ص
بالأجهزة الذكية ،يو�ض��ح حالة املرتدي الف�سيولوجية
والنف�سي��ة وال�صحي��ة من حيث قيا�س درج��ة حرارته،
ونب�ض��ات قلب��ه و�إذا م��ا كان خائف��اً ،ودرج��ة التنف�س،
وكاف��ة احلاالت التي مير بها امل�ستفي��د كال�صرع � ً
أي�ضا،
وينذر امل�س�ؤول عن امل�ستفيد ب�أي خطر عرب زر ا�ستغاثة
ي�ضغط عليه مرتدي ال�سوار.
ويح��دد ال�سوار م�سافة معينة بني من يرتديه وال�شخ�ص
امل�س���ؤول �أواملتلق��ي للإ�ش��ارات ،مب��ا �أ�سم��اه املخرتع بـ
"امل�سافة الآمنة" ،فيحمي الطفل من الإبتعاد عن متلقي
الإ�ش��ارات �أو امل�ش�ؤول عن امل�ستفيد� ،إ�ضافة �إىل ما اطلق
علي��ه عامر ا�س��م "املنطقة الآمنة" التي م��ن �ش�أنها �إعالم
ويل الأمر بخروج امل�ستهدف من البيت من خالل ا�شارات

معينة ،وعن "الإطار املكاين" حتدث املخرتع �أنه ب�إمكان
متلق��ي اال�شارات �أن يحدد مكان تواجد امل�ستفيد بتحديد
موقع��ه عل��ى اخلريط��ة ،وي�شمل االخرتاع عل��ى كامريا
تر�صد بال�صوت وال�صور من يرتدي ال�سوار.
وجاءت فكرة االخرتاع من احلادثة املريرة التي �شهدها
الطفل ال�شهيد حممد �أبو خ�ضري ،حيث مت خطفه من مكان
قري��ب من بيت��ه بالقد�س املحتلة ،ومت حرق��ه وقتله دون
�أن تعل��م العائلة بذلك ،كم��ا ا�ستوحى معاذ اخرتاعه من
حادث��ة موت االطفال الثالثة يف قرية را�س كركر ،بعد �أن
�أطبقت عليهم ثالجة مهرتئة بابها.
ورغم التحديات التي لقيها عامر من انعدام للدعم املادي
واملعنوي م��ن امل�ؤ�س�سات التكنولوجي��ة يف فل�سطني� ،إال
�أنه ا�ستط��اع ب�إ�صراره احل�صول عل��ى امليدالية الف�ضية
والف��وز باللق��ب الأول ع��ن اخرتاعه يف امللتق��ى العربي
الث��اين للمخرتع�ين مب�ص��ر ،كما ح�ص��ل على لق��ب القائد
ومث��ال النجاح يف م�ؤمت��ر ال�شركة العاملي��ة لالخرتاعات
العلمية بالواليات املتحدة الأمريكية.
ويف حدي��ث مع املخت���ص يف الطب الع��ام الدكتور �سامي
�سلي��م ح��ول املو�ضوع ،ق��ال �سليم �إن م��ا اخرتعه الطفل
مع��اذ �شيء ممتاز ج��د ًا ،يفي ب�أغرا�ض كث�يرة ،و�أكد �أن
فل�سطني حتتاج ملثل ه��ذه العقول النرية ،واالخرتاعات
التي مفادها الت�سهيل على املواطنني يف حياتهم اليومية،
ف���أي معلوم��ة ُتعطى لأه��ايل الأطف��ال �أو كب��ار ال�سن �أو
املحتاجني ،الذين من املق��رر �أن ي�ستخدموا ال�سوار ،من

�ش�أنها �أن تقدم فائدة كبرية للأهل ،مبا يخ�ص حالة ابنهم
ال�صحية والنف�سية ،وهذا ما يفيد العائلة.
وفيم��ا يخ�ص فائدة ال�سوار يف املج��ال الطبي ،قال �سليم
�إن ه��ذا االخ�تراع ي�سه��ل العم��ل الطب��ي يف ح��ال عُ ر�ض
الطف��ل �أو امل�س��ن على الطبيب ،في�صب��ح الطبيب يف غنى
عن ا�ستخدام بع�ض الأجهزة الطبية التي تخت�ص بقيا�س
درجة ح��رارة الإن�سان ونب�ض القل��ب ودرجة توتره �أو
خوف��ه ،وبال�ص��وت وال�ص��ورة تت�ش��كل ل��دى الطبي��ب
ال�ص��ورة الكامل��ة ع��ن حال��ة م�ستخ��دم ال�س��وار ،بوقت
زمن��ي ق�ص�ير ج��د ًا .اخ�تراع ال�س��وار �سهل عل��ى الأهل
والطب والطفل �أو امل�سن.
ويف حدي��ث مع املدير التنفيذي للمجل�س الأعلى للإبداع،
الدكتور عدنان جودة ،قال �إن م�س�ؤولية املجل�س هي دعم
ال�شب��اب و�إبداعهم ،و�أنهم متابعون ع��ن كثب لالخرتاع
ال��ذي ابتكره الطفل مع��اذ ،و�سين�ضم املخ�ترع ال�صغري
اىل املنتدى الوطني الأول للمبدعني الذي يع ّد له املجل�س
على م�ستوى الوطن ،و�سيعقد بتاريخ .2015-9-12
و�أو�ض��ح ج��ودة �أنه��م �سيتابع��ون احتياج��ات اخرتاع
مع��اذ ،و�سيقدم��ون ل��ه الدع��م �إن ر�أوا �أن يف اخرتاع��ه
احتمالية االبتكار والتطوي��ر ،و�أنهم �سيقابلونه من �أجل
�ضمه اىل قائمة االخرتاعات الطويلة التي رعاها املجل�س
الأعلى للإبداع.
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الطفل املخرتع معاذ عامر ،ور�سم تو�ضيحي لل�سوار -االخرتاع.

8

«الحال»  -العدد  - 120السنة العاشرة

«احلال» الأربعاء  2015/8/12م � 27شوال  1436هـ

ً
حقوقا؟ وما ر�أيك ب�سماح �أمريكا بزواج املثليني؟
هل �أنت مع �أو �ضد �إعطاء مثليي اجلن�س
مجد حمد  -طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

حممد مرار -خريج جتارة

�ضحى با�سم -طالبة علوم �سيا�سية
وجوده��م لدينا غري مربر وبالتايل �أن��ا �ضد �إعطائهم حقوقا،
فهي عالق��ة تخالف العادات والتقالي��د والدين ،وهي عالقة
ال ميكنن��ي ا�ستيعابه��ا منطقي��اً حتى ،ففي احلي��اة مل يتفق
موجب وموجب ،فما بالك بجن���س واحد �سوياً! وعلى �أثره
�أعار���ض الق��رار الأمريكي ب�شدة ،فهدف احلي��اة هو البناء
وه��ذه العالق��ة ال نتيج��ة عنها وال �شيء الحق��ا مفيد خا�ص ًة باحلديث ع��ن عائلة ،فال
وجود لعائلة �سوية تنتج عن هذا النوع من الزواج.

�سلوى �شحادة -طالبة جتارة

مب��د�أ وجود املثلي�ين خاطئ ،وبالت��ايل ال ي�صلح �إعطا�ؤهم
حقوق��اً ،فه��م يف الإ�س�لام ولأي م�ؤمن اجت��اه خاطئ ،وال
ميك��ن لأي �شخ���ص �أن يتقبله��م ،فق��رار املثلي��ة ه��و قرار
خاط��ئ ال �أدري كي��ف ظهر �أ� ً
ص�لا ،فهو ال مي��ت للإن�سانية
ب�صل��ة ،وق��رار ال��زواج تافه ال نتيجة له ،فم��ا فائدتهم �أ�ص ًال من ه��ذا الزواج الذي ال
نتيجة له يف احلياة.
ولك��ن قرار ال�سماح بالزواج لرمبا له جانبان يف �أمريكا ،الأول �أن النا�س متى ما �سمح
لهم الزواج �سيتم احلد من الفكرة ويقل عدد النا�س التي تريد الزواج فعلياً ،واجلانب
الآخر �أنهم فع ًال يعنون القرار وهذا بر�أيي قرار غري مدرو�س.

ه��م �أف��راد موج��ودون وطبيعي��ون يف احلي��اة ،وبالرغ��م
م��ن �أنه��م �أقلية فال يج��وز �أن ننف��ي وجوده��م �أو نتغا�ضى
ع��ن حقوقه��م ،وال جن��وز �أن نلغي حقوقهم ونح��ن نطالب
بحقوقن��ا ،ويجب علينا احرتامهم واح�ترام حقوقهم ،وما
دام��ت �أفعالهم بينهم وب�ين �أحبائهم دون �أن تظهر للجميع فه��م �أحرار ،ومن املهم �أال
ي�ؤذوا �أحد ًا بت�صرفاتهم.
وبالن�سب��ة للقرار الأمريكي ،هم ال يعدون �أقلية بل هم جمتمع كبري كامل ،ف�أنا �أحرتم
القرار و�أ�ؤيد وجوده.

بدرية حممد -طالبة جتارة

�أحمد ح�سن -طالب هند�سة
طبع��اً ال ميكن �إعطا�ؤهم حقوقا؛ فهذا النوع من الأ�شخا�ص
وخروجه��م عن امل�أل��وف ي�شكل خط��ر ًا عل��ى املجتمع كونه
بر�أيي ف�س��ادا �أخالقيا ،فبب�ساط��ة ،اي �شخ�ص منهم ي�سقط
م��ن عني النا�س ،وحتى م��ن ير�ضى التعامل معهم �ستختلف
نظرة النا�س ل��ه .وبالن�سبة لقرار الزواج فهو يف �أمريكا وال
دخ��ل لنا فيه ،فهم �أ�ص ًال يف جمتمع فا�سد و�أنا �ضده ،ولكن �ستكمن م�شكلتنا �إن اجتهنا
لتقليده��م يف هذا املو�ضوع ،كما يتم تقليدهم يف كل �شيء �آخر ،ولن �أ�ستبعد �أن ن�صبح
مثلهم يف هذا املو�ضوع قريباً فننتقل من ال�سيئ للأ�سو�أ.

ح�سني الربغوثي -طالب جتارة
بر�أيي ،لي�س من املف�ضل �إعطاء املثليني حقوقا داخل فل�سطني
ويف جمتمعاتنا بب�ساطة لأن الدولة �إ�سالمية ،ولكن يف اخلارج
ال مان��ع من �إعطائه��م حقوقهم ،فمث ً
�لا دول��ة دميقراطية مثل
الواليات املتحدة ال يوجد فيها فارق بني جن�س �أو عرق.
املثلي��ون اجلن�سي��ون لهم �سب��ب للظهور ،بع�ضهم لدي��ه ا�ضطراب
هرم��وين وهو بالت��ايل معذور وله حرية بيان هويت��ه اجلن�سية ،ولكن �أنا �ض��د من يدعي مثليته
جل��ذب انتب��اه الآخرين ،ولكني مل �أ�ستط��ع تقبل قرار ال��زواج ،ف�أ�سا�س العائل��ة اال�ستمرارية
والتكاثر وهو ال�شيء الذي ال يح�صل ب�شكل �سليم عند زواج �شخ�صني من نف�س اجلن�س.

م��ن حقه��م �إعطا�ؤه��م حقوق��ا ،فه��ذا �ش��يء وج��د وتغلغ��ل
بداخله��م ،ولن �أقول للجميع ت�صرفوا كما تريدون يف جمتمع
كمجتمعن��ا ،ولك��ن لن �أحرمهم من حقوقه��م �أي�ضاً ،فال ميكن
�سلبه��ا منه��م ،وق��رار ال��زواج بالن�سب��ة يل ه��و ق��رار رائ��ع
�أحرتم��ه و�أح�ترم وجوده ب�ش��دة ،و�إن ّ
مت تطبيق��ه لدينا بعد مث ًال خم�س�ين عاما فهو
خط��وة مهم��ة ،يكفي �أنه �سيزيل ج��زء ًا كبري ًا من الكبت املوج��ود يف املجتمعات ،ففي
املجتمعات كلما زادت الأ�سرار زاد ال�ضعف الداخلي فيها.

مايكل عطية -خريج �إعالم
لينا عواد -طالبة �أدب �إجنليزي
هدى �أحمد -طالبة علم اجتماع
املثلي��ون ال يعت�برون نوعاً مقب��و ًال �ضم��ن �أخالقياتنا ،ومل
ي�سم��ح له��م �أي دي��ن بالوج��ود ،وعلمياً ال ي�ص��ح وجودهم
حتى ،فبب�ساطة كيف �سينجب��ون ،وبالتايل قرار الزواج هو
قرار يخ�ص �أمريكا كدولة وحدها ،وتبقى امل�شكلة �إن كانت
تن�ش��ر �أفكارها و�سيادته��ا خا�ص ًة �أننا دول��ة تع�شق التقليد
وللأ�س��ف النا���س تقلد دون منطقية ودون وعي ،وهذا يعن��ي �أن الفكرة التي �ستنت�شر
عاملياً �ست�صل لنا ب�سهولة.

�أنا���س لديه��م احلرية املطلق��ة يف حياتهم وال حق لن��ا بالتدخل
فيه��م ،فيجب علينا �إعطاءهم حقوقا كاملة ،فهم ب�شر يف النهاية
وال يجوز لنا حرمانهم حقوقهم وحريتهم ،فحريتهم يف التعبري
عن نف�سهم احلقيقية هي مثل حريتنا يف التنف�س واحلياة.
لق��د عور�ض املثلي��ون منذ �أزمان قدمي��ة لأنهم خمتلفون عن
الآخرين فقط ،وهذه هويتهم ال يجوز لأحد �أن ي�سيء �إليهم ب�سببها ،وبالن�سبة للزواج
ه��م �أح��رار يف حال قرروا احلياة طوال العمر �سوي��اً ،ولكن تبقى امل�شكلة يف مو�ضوع
ن�ش�أة الأطفال ،بحيث �سي�ضطر الأبناء للعي�ش يف حياة غريبة ن�سبياً ب�أبوين �أو �أمني،
ما ميكن �أن ي�سبب لهم ا�ضطراباً.

م�ؤخ ًرا ر�سم على اجلدار الفا�صل �شعار املثليني "قو�س قزح"،
وق��د ر�آه البع���ض ت�أييدًا للمثلي�ين� ،أما �أن��ا ،فاعتربته ر�سالة
معناه��ا �أن هذا اجلدار �شاذ عن الأ�صل �أي�ضاً ،النه يف�صل بني
�شعب واحد فل�سطيني ،وهذا اجلدار وجوده �شاذ.
يف فل�سط�ين ،نح��ن �شعب يبح��ث عن احلري��ة ،فحتى تزيل
االحت�لال العن�ص��ري يجب �أال متن��ع حرية غريك من التعبري ومنه��ا حقوق املثليني،
وبالت��ايل يج��ب �أن نعطي احلري��ة للآخري��ن بكافة �أطيافه��م للو�ص��ول حلريتنا ،فهم
�أ�شخا���ص طبيعي��ون ولطيفون ج��د ًا يف احلي��اة الواقعية ،واللوم يق��ع على املجتمع
ال��ذي يرف�ضهم ولي�س عليه��م ،فهم بالنهاية �شريحة كبرية موج��ودة ،لكن تبقى لدي
نقطة ،وهي التحفظ على الزواج ،ل�صعوبة احلياة مع �أبوين �أو �أمني.

����ض���ع���ف ال����ث����ق����اف����ة اجل���ن�������س���ي���ة ج����م����ر ي�����ح�����رق ال�����ع��ل��اق�����ات ال����زوج����ي����ة
مرام عرار *
عند احلديث عن م�صطلح "الثقافة اجلن�سية" ،ف�إننا ال نق�صده
مبعن��اه ال�سوق��ي �أو من باب الفح�ش يف ال��كالم ،فاجلن�س كلمة
وا�سع��ة يف علوم الرتبية ولها ارتباط وثيق بالعلوم التطبيقية
والإن�ساني��ة كالأحي��اء وعل��م النف���س ،واجلن���س ك�سل��وك ل��ه
ت�أث�ير يف �شخ�صي��ة الف��رد ح�س��ب �أدبي��ات التحلي��ل النف�س��ي،
�إ�ضاف��ة �إىل كونه �شكال راقي��ا من االهتم��ام بال�صحة اجل�سدية
الف�سيولوجية.
ونظ��را لأهمي��ة الثقاف��ة اجلن�سي��ة الت��ي ال تقت�ص��ر فقط على
اجلم��اع ،ف���إن ارتفاع ح��االت الطالق يع��ود وب�ش��كل كبري اىل
�ضع��ف الثقافة اجلن�سية عند الزوج�ين ،وهذا ما اكدته جهات
ر�سمية فل�سطينية وخرباء يف املجال.
ال يخف��ي املواط��ن (م.ت) ال��ذي انف�ص��ل ع��ن زوجت��ه ان
�ضع��ف الثقاف��ة اجلن�سي��ة هو ال�سب��ب الرئي�س��ي يف طالق
زوجت��ه االوىل ،معرب��ا عن حق��ه ك��زوج يف احل�صول على
كام��ل حقوق��ه ال�شرعي��ة وان��ه رغ��م حماولت��ه امل�ستم��رة
لتوعي��ة زوجته� ،إال �أنه��ا مل ت�ستطع �إيف��اءه حقوقه ،وانه
رغم �إجنابه �أربعة �أطفال منها� ،إال �أنه يفتقر الدنى حقوقه
كما يدعي.
ورغم �أن الطالق يكون يف كثري من احلاالت ترجمة عملية لعدم
اهتمام الطرفني ب�أن يتمتع��ا بحياة عاطفية �أو جن�سية �سليمة،
�إال �أنه من النادر �أن يذكر املطلقون �أو من يعانون من م�شكالت
يف حياته��م الزوجي��ة الأ�سب��اب احلقيقي��ة وراء االنف�ص��ال،
وع��ادة ما يتخفون وراء �أ�سباب خمتلق��ة ،مثل البخل ،وامللل،
والروتني� ،أو �سوء الطباع.

الأوقاف� :سبب �أ�سا�سي

ويف حديث �أجرته "احلال" مع وزير االوقاف وال�ش�ؤون الدينية ال�شيخ
يو�س��ف ادعي�س ،اكد انه من خالل عمل��ه يف الق�ضاء مدة � 30سنة ،ف�إن
�سبب ارتفاع حاالت الطالق يعود ل�ضعف الثقافة اجلن�سية امل�شروطة
بال�ضواب��ط والقواعد الت��ي حتكم العادات والتقالي��د يف املجتمع ،وان
ارتف��اع حاالت الطالق عند التفح���ص فيها يعود لعدم معرفة كافية ملا
يرتتب على كل منهما جتاه االخر يف احلياة اخلا�صة .وا�ضاف ان عدم
القدرة على ادارة االزمات اجلن�سية بني االزواج بالطريقة ال�صحيحة
يحدث م�ضاعفات كبرية ت�ؤدي اىل الطالق.
و�ش��دد ادعي�س على �ضرروة اعادة النظر يف املناهج التعليمية
احلالي��ة املوج��ودة ،من حي��ث القواع��د والقي��ود وال�ضوابط
اال�سا�سية لتن�شئة جيل على ا�سا�س الثقافة والثقة التي مينحها
كل من الزوجني لالخر والتي �ستحل كثريا من امل�شاكل.
وللتخفي��ف من ه��ذه االزمات ،دع��ا ادعي�س اىل �ض��رورة دخول كل
اطراف امل�س�ؤولية االجتماعية من اال�سر اىل املدار�س اىل اجلامعات
اىل ه��ذه االزمة وايجاد احلل��ول املنا�سبة لها .ومل يخف الوزير هنا
م�س�ؤولي��ة وزارتي االوق��اف والرتبية والتعليم يف ه��ذا املو�ضوع،
منوه��ا �إىل ان التغيري ق��د ي�أتي ب�شكل جماعي من الوزارات واالهايل
ومنظمات املجتمع املدين الحداث التحول املطلوب.

ر�أي علم النف�س

و�أو�ضح��ت االخ�صائي��ة النف�سي��ة من��ار حج��اج �أن دخ��ول
الزوج�ين للحي��اة الزوجية ب�أف��كار مبهمة وغ�ير وا�ضحة عن
مفه��وم الزواج ،كعالقة بني طـرفني تتـميز بامل�شاركة احلياتية

الأخ�صائية النف�سية منار حجاج

وزير الأوقاف ال�شيخ يو�سف ادعي�س

وامل�س�ؤولي��ة امل�شرتك��ة والأدوار املتوقعة ل��كل طرف ،وجهل
مع��ريف عن حق��وق وواجبات كل منـها� ،سـب��ب رئي�س يف وقـوع
عـدد كبري من حـاالت الطالق.
وا�ضاف��ت حج��اج ان��ه على الرغ��م التط��ور الراه��ن وامكانية
احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات� ،إال "ان ع��دم الوع��ي بالثقاف��ة
اجلن�سي��ة -قد يكون م�شكلة ا�ص�لا بالتوافق اجلن�سي ،ونعني
بالتواف��ق هن��ا :وج��ود �صف��ات خمتلفة ل��دى الزوج�ين ولكن
يتكي��ف معها الطرفان ،والتكيف نعني به تقبلها والتعامل معها
ب�ش��كل مريح ،ولكن ع��دم التوافق يخلق م�شكل��ة �ضغط نف�سي
وي�ؤدي اىل الربود اجلن�سي ،وعدم التفاهم والتقبل".
وق��د اثبتت الدرا�سات ان جناح العالق��ة الزوجية يكون �سببه

جن��اح العالقات اجلن�سية بن�سب��ة  ،%70ويجب ان ننوه اي�ضا
�إىل ان��ه يوج��د فرق بني الثقاف��ة اجلن�سية ووج��ود عجز ا�صال
بالق��درات اجلن�سية وعدم الرغبة فيها الت��ي تكون �أي�ضا �سببا
يف حاالت الطالق.
و�ش��ددت حج��اج عل��ى �ض��رورة زي��ادة الوع��ي والفه��م لدى
املقبل�ين على الزواج ،وهو �أم��ر �إيجابي ي�ضمن زيادة ح�صيلة
كال الزوج�ين بخلفي��ة كافية مبفه��وم الفروق الفردي��ة لكل من
الرجل واملر�أة فيما يتعل��ق ب�سيكولوجية كل منهما ،من ناحية
حاجتهما النف�سية "العاطفية ،واالجتماعية وغريها".
• طالبة يف دائرة االعالم بجامعة بريزيت.
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احلاج الكركي..
�أق�����������دم ع�����ام�����ل يف �آخ���������ر م�������ص���ن���ع ل�������ص���ن���اع���ة ال����ك����وف����ي����ة يف ف��ل�����س��ط�ين
مالك أبو عريش *
لأك�ثر م��ن اربعة عق��ود ون�صف العق��د ،عا�ش احلاج عب��د العزيز
الكركي حياته احلرفية يف م�صنع احلرباوي للن�سيج ،الذي ي�صنع
الكوفي��ة الفل�سطيني��ة يف مدين��ة اخللي��ل ،ودون كل��ل �أو ملل ي�ؤكد
الكرك��ي يف كل منا�سبة� ،أن��ه �سعي ٌد جد ًا يف عمله ،و�أنه لوال �سعادته
ملا ا�ستمر يف هذا العمل ملدة طويلة.
يق��ول الكرك��ي" :ب��د�أت العم��ل يف هذا امل�صن��ع عندم��ا كان عمري
خم�س��ة ع�شر عام��اً ،خرجت م��ن املدر�سة ب�سبب ظ��روف العائلة،
وب��د�أت بالبحث عن عمل� ،إىل �أن وج��دت م�صنع احلرباوي ،فكنت
بذل��ك م��ن �أوائل من عمل��وا هنا ،لأب��د�أ وقتها رحل��ة العمل يف نف�س
املكان ملدةِ خم�س ِة عقود ،ما زالت م�ستمرة حتى الآن".
وي�ضي��ف�" :أعانن��ي امل�صنع منذ بداي��ة حياتي عل��ى االنفاق على
نف�سي يف �سن مبكرة� ،إذ كنت يف اخلام�سة ع�شرة من عمري ،والحقاً
على �إعالة عائلتي املكونة من ثمانية بنات وولدين ،ولكن مع طول
الع�ش��رة مع ه��ذا امل�صنع لق��د �أ�صبحت �أ�شعر �أن ه��ذا امل�صنع هو
بيت��ي و�أن ه���ؤالء العمال ه��م �إخوت��ي ،و�ساعدين على ذل��ك تعامل
�إدارة امل�صنع معي ،حيث �إن العالقة بيننا قوية جد ًا".
وعان��ى امل�صنع خ�لال الأع��وام  2012 – 2008م��ن �صعوبات يف
املناف�س��ة ،ب�سبب غ��زو الب�ضاعة ال�صينية للأ�س��واق الفل�سطينية،
�أدت �إىل �إغالق��ه ب�ش��كل جزئ��ي ،م��ا ا�ستدعى اال�ستغن��اء عن جميع
عمال��ه ،ولكن��ه �أبق��ى احلاج عب��د العزي��ز الكركي وح��ده لت�شغيل
الآالت يف تل��ك الف�ترة ،من �أج��ل الإبقاء على مع��دل �إنتاج م�ستمر،
حتى و�إن كان منخف�ضاً.
ويعل��ق احل��اج على ذلك" :كانت تلك املرحل��ة الأ�صعب منذ بداية
عمل��ي هنا ،فق��د كان االنتاج قلي ًال ،وكان هن��اك العديد من امل�شاكل
الت��ي تواجهن��ا يف الي��وم الواح��د ،كانت ف�تر ًة �صعب��ة علي وعلى
الإدارة ،ولكنن��ا واجهن��ا بعزمي��ة و�إ�ص��رار ،و�أ�ضفن��ا املزي��د من
التقنيات يف عملنا ،ما قدّم جودة �أف�ضل �إىل منتجاتنا ،ف�أخذت تعود

�شيئاً ف�شيئاً �إىل ال�سوق� ،إىل �أن تعافى امل�صنع مما �أ�صابه".
وطوال وجودنا داخل امل�صنع ،كان �صوت الآالت مزعجاً بالن�سبة
لن��ا ،ومعيقاً لإجراء املقابلة ،ما دفعن��ا �إىل �س�ؤاله عنه ،لريد قائ ًال:
"لق��د �أ�صب��ح هذا ال�ص��وت بالن�سبة يل �صوتاً عادي��اً ،وجزء ًا من
حيات��ي اليومي��ة ،ف�أن��ا �أ�سمعه من��ذ  46عاماً ب�شكل يوم��ي ،مل �أعد
�أت�ضاي��ق منه كما هو ح��ال من مل يعتد عليه ،معظ��م العمال الذين
ي�أت��ون هنا ي�شعرون بال�ضيق ال�شدي��د يف بداية عملهم ،ي�ستعملون
ال�سماع��ات للتخفي��ف من �أث��ره ،و�شيئ��اً ف�شيئاً يب��د�أون باالعتياد
عليه".
ويعل��ق جودت احلرباوي مدير امل�صنع وابن م�ؤ�س�سه على جتربة
الكرك��ي فيقول" :لدينا  15عام ًال من ذكور و�إناث يف الوقت احلايل،
ومئات العمال على مدار عُ مر امل�صنع ،ولكن احلاج عبد العزيز هو
الأق��دم على الإطالق ،فهو م��ن �أوائل من عملوا هنا ،هذا �إن مل يكن
الأق��دم يف جميع امل�صانع الفل�سطينية ،ف�أنت ال جتد دائماً من يعمل
بتفان طوال هذا املدة ،ودون كلل �أو ملل".
ٍ
ت��راخ م��ن �أح��د العم��ال �سيكون
وي�ضي��ف" :عندم��ا يك��ون هن��اك ٍ
هن��اك �أ�ضرا ٌر عل��ى امل�صنع ،ف���آالت امل�صن��ع بحاج��ة �إىل املتابعة
املتوا�صل��ة ،ونحن ل�سنا م�ضطرين لت�شغي��ل �أح ٍد �سيعيق انتاجنا،
ول��و مل يكن الكركي مثا ًال للعامل اجليد مل��ا ا�ستمر يف العمل هنا كل
ه��ذه املدة ،كما متت ترقيت��ه لثقتنا به وخلربته يف هذا املجال ،فقد
بد�أ عام ًال عادياً يف بدايته� ،إىل �أن �أ�صبح من امل�شرفني على العاملني
الآخرين يف العمل".
ً
وب��د�أت الكوفية تنت�شر يف الثقافة الفل�سطينية بدءا من عام ،1936
عندما �أقدمت حكومة االنتداب الربيطاين وقتها على الإعالن ب�أن كل
م��ن يرتدي الكوفية �سيعترب معار�ض��اً و�سيتم عقابه ،ما دفع قيادة
الثورة �إىل �إ�صدار تعليماتٍ تدفع كل الفل�سطينيني �إىل ارتدائها ،رد ًا
على قرار حكومة االنتداب.

خم�سة عقود من العمل يف �صنع الكوفية ،دون ملل �أو فتور.

ويتح��دث الكرك��ي ع��ن دوافع فخ��ره للعمل يف ه��ذا امل��كان فيعدد
الأ�سباب قائ ًال�" :أو ًال ه��ذا م�صنع للكوفية الفل�سطينية التي �شكلت
جزءًا من الوعي والثقافة الفل�سطينيني ،بدء ًا من ثورة عام ،1936
م��رور ًا بالنك�سة و�إىل م��ا بعدها فقد ارتداها ال�شهي��د يا�سر عرفات،
وي ُلف بها كل ال�شهداء ،كما يرتديها الأجانب للتعبري عن ت�ضامنهم
مع الق�ضية الفل�سطينية ،لت�صبح رمز ًا لكل ما هو فل�سطيني".
وي�ضي��ف" :ثاني��اً ه��ذا امل�صن��ع ه��و �أقدم و�آخ��ر م�صن��ع ل�صناعة
الكوفية يف فل�سطني� ،إذ ال يوجد �أي م�صنع مثيل يف ال�ضفة الغربية
وال يف غ��زة ،وه��و الأق��دم م��ن بني الت��ي كان��ت يف ال�ساب��ق� ،إذ مت
افتتاح��ه يف ع��ام  ،1961على يد احلاج يا�س��ر احلرباوي ،الذي ما

زال يدير امل�صنع حتى اليوم".
وينتج امل�صنع � -إىل جانب الكوفية التقليدية – الكوفيات امللونة،
وع��دد ًا م��ن املنتج��ات الرتاثي��ة مث��ل املط��رزات ،وي�شتم��ل مبنى
بازار كبري تعر�ض فيه املنتوج��ات التي يتم انتاجها
امل�صن��ع على ٍ
ً
�أو ًال ب�أول ،وتنظم بني احل�ين والآخر زيارات كثرية ،وخا�صة من
ال��دول الأجنبية التي يذكر القائمون عل��ى امل�صنع �أنه لها احل�صة
الأك�بر يف احل�ص��ول عل��ى املنتج��ات �إذا م��ا ُقورنت بالبي��ع داخل
فل�سطني.
• خريج حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

"ال�������������ب�������������دوي"� ..أق��������������دم ������ش�����ج�����رة يف ف���ل�������س���ط�ي�ن
مهند الشاعر *
"البدوي" اقدم �شجرة يف العامل تقع على الطرف ال�شمايل الغربي
لقري��ة الوجلة ،غرب مدينة بيت حل��م ،القرية التي هجر االحتالل
�أهله��ا منها ع��ام  1948وه��دم مبانيها ع��ام  ،1956و�أق��ام مكانها
�سل�سل��ة م�ستوطن��ات تتبع القد���س املحتلة .هذه منطق��ة �ساحرة
حباه��ا اهلل املاء واخل�ض��رة و�سكانا يع�شقون االر���ض والزراعة،
و�آفاق��ا خ�ض��راء ال تنتهي ،وعيون م��اء بع�ضها ين�ض��ح وبع�ضها
االخر جف بفعل ممار�سات االحتالل .وتعترب هذه ال�شجرة االكرث
تعمريا يف فل�سطني التاريخية ،ويرتاوح عمرها ح�سب العلماء بني
 6000 -3000ع��ام ،مب��ا متثل م��ن جت�سيد للذاك��رة الفل�سطينية
والتاريخ العميق.

حكاية ت�سمية ال�شجرة

وع��ن ت�سمي��ة ال�شج��رة به��ذا اال�سم ،قال عب��د الرحم��ن ابو التني
رئي���س جمل���س قروي الوجل��ة انه رغ��م عوامل الطبيع��ة على مر
ال�سن�ين ،ظلت هذه ال�شجرة �صامدة مثمرة ب�أجود انواع الزيتون
ومنتج��ة اف�ضل الزي��وت .حامل��ة يف ثناياها الكثري م��ن الروايات
ابرزه��ا ان وليا �صاحلا يدعى احمد البدوي مكث حتت ظلها فرتة
من الزم��ن .لذا فان ال�سكان يطلقون عليه��ا ا�سم "�شجرة البدوي"
ن�سبة لهذا ال�شيخ ال�صويف الذي ولد يف املغرب وتويف يف م�صر عام
267هـ ،ويتناقلون احلكايات حول كرامات ين�سبونها له.
و�أ�شار �أبو التني �إىل تخوف لدى ال�سكان من ا�ستيالء االحتالل على
ال�شج��رة خا�ص��ة بعد ق��راره م�صادرة م�ساحات م��ن الأرا�ضي يف
حمي��ط البلدة ل�صالح اجل��دار الفا�صل .وقال" :م��ع حلول مو�سم
قطف الزيتون ت��زداد اعتداءات االحتالل وامل�ستوطنني .وال�سكان
املحلي��ون يخ�شون التعر�ض لها ب�س��وء مثل ق�صف غ�صن منها� ،أو
ا�ستخدام ثمارها".
وقال �سعد درا�س احد ابناء قرية الوجلة بان حماية هذه ال�شجرة

ت�أتي �ضمن تعزيز الهوية الفل�سطينية والتاريخ العريق خا�صة يف
قرية الوجلة التي تع��اين من التهويد وامل�صادرة من قبل االحتالل
ل�صال��ح التو�سع اال�ستيطاين وان ج��دار الف�صل العن�صري ال يبعد
عنها �سوى  20مرتا.
وا�ش��ار درا���س اىل ان ال�سكان يلج���أون �إىل قطف �سب��ع ورقات من
ال�شجرة ال�ستخدامها يف و�صف��ة تو�ضع حتت ر�أ�س املري�ض ،وان
التجربة تثبت دائما قدرة هذه الأوراق على ال�شفاء.

�أبو علي حار�س ال�شجرة

وبني �صالح ابو علي حار�س �شجرة البدوي املعني من قبل وزارة
الزراع��ة الفل�سطينية بان لها �صف��ة القدا�سة عند املواطنني ،وانها
تعد معلما من معامل القرية ويجب املحافظة عليها وتطوير املكان
املحيط بها.
وق��د و�صف ال�شجرة "ارتفاعها من  12-10مرت ،قطرها  25مرتا،
حجمها ي�ضاهي حجم � 10شجرات من ا�شجار الزيتون وم�ساحتها
 250م 2وظلها وقت الظهرية يزيد عن هذه امل�ساحة".
ويتح��دث ابو عل��ي عن �أ�ساطري انت�شرت حول ه��ذه ال�شجرة ،كما
ي�شري �إىل روايات غري م�ؤكدة ب�أنها �أنتجت يف بع�ض ال�سنوات نحو
ط��ن ورب��ع الطن م��ن الزيتون ،لكنها ه��ذه الأيام ال تنت��ج �إال نحو
 350كيلوغراما.
واو�ض��ح ان ال�شج��رة اكت�سب��ت �شهرته��ا خالل االع��وام املا�ضية
وا�صبح��ت مق�صدا لل��زوار ولكن التهديدات بقي��ت م�ستمرة حيث
�شق��ت �سلطات االحتالل �شارعا لف�صل اه��ايل الوجلة عن ارا�ضيهم
الت��ي �ض��م ج��زء كب�ير منه��ا حلكوم��ة االحت�لال و�أدى حف��ر بئر
ارت��وازي اىل جف��اف نب��ع اجلفرية الت��ي كانت امل�ص��در الرئي�سي
الذي تعتمد عليه ال�شجرة املعمرة.
وق��ال ابو علي ان حيات��ه ارتبطت بزيتونة الب��دوي وب�سبب حبه

له��ا يلق��ي عليها ال�س�لام ويتفقدها كل �صباح خ�شي��ة ا�صابتها باي
�ض��رر وكل ما يتمناه ان تتمكن ال�شج��رة التي �صمدت زمنا طويال
من ال�صمود يف وجه حتديات الب�شر او الطبيعة.
واو�ض��ح حمم��د غياظة مدير دائ��رة االثار والتاري��خ يف بيت حلم
ان��ه ال يوج��د �أي نوع م��ن االهتم��ام او مفهوم الت�سوي��ق الر�سمي
ل�شجرة البدوي وان كان هناك ت�سويق ف�سوف يكون على م�ستوى

ال�سياحة البيئية وانها فقط حتظى باهتمام من وزارة الزراعة.
وقال غياظة �إن �شجرة البدوي �ستكون �ضمن امل�سارات ال�سياحية
يف بي��ت حل��م التي �ست�شم��ل منقطة الري��ف الغرب��ي (الوجلة بتري
ومنطقة بيت جاال).
• طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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«احلال» الأربعاء  2015/8/12م � 27شوال  1436هـ

"احلال" حتاور م�س�ؤول حترير �أول جملة �إلكرتونية خ�ضراء

كرزم :التغري املناخي يطرق �أبوابنا وقد ن�صبح "رهائن" لل�شم�س!
عبد الباسط خلف
يح��رر جورج ك��رزم �أول جمل��ة �إلكرتونية بيئية
فل�سطينية ،حتمل ا�س��م "�آفاق البيئة والتنمية"،
من��ذ �أكرث من �س��ت �سنوات .وقبله��ا كان م�س�ؤول
ملحق "البيئة والتنمية" ال�شهري الذي �صدر مع
جري��دة الأي��ام ،مطلع ع��ام  ،2003وا�ستمر عدة
�سنوات.
ميتل��ك ك��رزم جترب��ة يف احلق��ول الفكري��ة
وال�سيا�سي��ة والبيئي��ة والتنموي��ة والزراعي��ة.
وكت��ب مئ��ات املق��االت التحليلي��ة ال�صح��ف
املحلية والعربية والأجنبية .و�أ�صدر عدة كتب
منه��ا" :موق��ع قوة العمل العربي��ة يف االقت�صاد
الإ�سرائيل��ي و�آف��اق التغي�ير" ،و"املبي��دات
الكيماوي��ة واحل��رب الق��ذرة" ،و"نح��و تنمي��ة
زراعية بديل��ة ومعتمدة على الذات" ،و"املر�شد
يف الب�ستن��ة الع�ضوي��ة" ،و"اقت�ص��اد ال�صم��ود
واملقاومة" ،عدا ع��ن "التغري املناخي يف الوطن
العرب��ي� :آلي��ات الدف��اع واملواجه��ة -احلال��ة
الفل�سطينية".
ولد كرزم يف حيفا يف ني�سان  ،1956وتلقى تعليمه
يف الكلي��ة الأرثوذك�سية العربي��ة بحيفا ،وح�صل
على اللق��ب اجلامعي الأول والث��اين من اجلامعة
العربي��ة يف حق��ل الكيمي��اء .اعتق��ل ع��ام ،1979
و�أطلق �سراحه عام  1985يف عملية تبادل �أ�سرى.
حت��اوره "احلال" ح��ول مالمح التغ�ير املناخي،
و"تط��رف" درج��ات احلرارة ،ال��ذي بتنا ن�شهده
م�ؤخ�� ًرا ،وتتب��ع �سبل تف��ادي الأ�ض��رار ال�سلبية
للحرارة امللتهب��ة ،وبخا�صة على الزراعة اله�شة
يف بالدنا.

• كي��ف ق��ر�أمت "تط��رف" درجات احل��رارة من
ناحي��ة اعتب��اره مقدم��ة لتغ�ير �أو "اعت�لال"
مناخي؟
 تط��رف درج��ات احل��رارة ي�ؤك��د �ص��وابالتوقع��ات املناخي��ة املقلقة يف منطقتن��ا العربية
حتديدًا؛ �إذ تق��در تلك التوقعات ب�أن تزداد بالدنا
�سخون��ة ،و�أن يتفاقم اجلف��اف فيها؛ ورمبا ما هو
�أك�ثر خطورة� ،أن الكتل ال�سكانية املتنامية عدديًا
�ستت�ص��ارع على موارد مائية �آخ��ذة يف الت�ضا�ؤل
واال�ضمحالل.
• ما هي �أ�سباب هذا "التطرف"؟ وهل تكرر هذا
تاريخيًا؟
 الالفت �أن املنطق��ة العربية امل�شرقية اخل�صبةاملمتدة حتديدًا من الع��راق (حو�ض نهري دجلة
والف��رات) والأج��زاء ال�ساحلي��ة من ب�لاد ال�شام
(مبا يف ذلك فل�سطني) ،عانت يف ال�سنوات الأخرية
تراجعً��ا يف الهط��ول املطري .فف��ي فل�سطني ،كان
ف�صل ال�شتاء (مو�سم الأمطار)  2014-2013هو
الأكرث جفافا يف تاريخها املناخي امل�سجل.
وكلن��ا يذكر ،كي��ف عانت فل�سطني الع��ام املا�ضي
حال��ة جفاف حاد غ�ير م�سب��وق ،وبخا�صة خالل
الف�ترة املمت��دة ب�ين  15كان��ون الأول ()2013
وحت��ى � 9آذار الأخ�ير (�أك�ثر م��ن ثمان�ين يومً��ا
دون �أمط��ار تقريبًا) ،وما راف��ق الفرتة ذاتها من
ارتفاع��ات كب�يرة ومتتالية يف درج��ات احلرارة
ف��وق معدلها ال�سن��وي؛ فارتفعت (خ�لال كانون
ث��اين ،و�شب��اط و�أوائ��ل �آذار) مرات عدي��دة �أكرث

من املع��دل ال�سنوي ب�� ِـ  13-10درجة .وو�صلت
احل��رارة ب�ض��ع م��رات يف �ساعات النه��ار (خالل
ذات الف�ترة) �إىل ما ف��وق  28–23درجة مئوية،
مع غياب �شب��ه كامل للأمطار طيلة ف�صل ال�شتاء،
وحتدي��دا طيل��ة "املربعاني��ة" ( 22كان��ون
الأول 31-كان��ون الثاين) ومعظ��م "اخلم�سينية"
(التي متتد من � 1شباط حتى � 21آذار).
وق��د ك�شف م�س��ح �إح�صائي مناخ��ي �أجريته قبل
ف�ترة ،ون�ش��ر يف جمل��ة �آف��اق البيئ��ة والتنمية،
ح��ول �أح��وال الطق���س يف فل�سط�ين (التاريخية)
من��ذ �أوائ��ل ع�شريني��ات الق��رن املا�ض��ي وحت��ى
�أوائل العقد احلايل� ،أن كميات الأمطار املت�ساقطة
يف فل�سط�ين مل تتغ�ير ب�ش��كل جدي خ�لال الفرتة
املمت��دة ب�ين عام��ي  1921و .2013ويف املقابل،
ت�ش�ير اجتاه��ات درج��ات احل��رارة �إىل ارتف��اع
وا�ضح ،وبخا�صة خالل العقدين الأخريين.
• ماذا عن تداعيات ارتفاع احلرارة على البيئة
والتنوع احليوي عمومًا؟
يف امل��دى الق�ص�ير ،ت�أث�ير التغ�ير املناخ��ي على
احلي��اة الربي��ة (النبات��ات واحليوان��ات) يف
ال�صحاري القائمة� ،سيكون �أقل من ت�أثر النباتات
يف املناطق �شبه ال�صحراوية فيما يعرف "ال�شرق
الأو�سط" الذي ي�شمل فل�سطني �أي�ضا.
يف الواق��ع ،تط��ورت النبات��ات واحليوان��ات يف
منطقتن��ا ،ف�أ�صبح��ت "متكيف��ة" م��ع املن��اخ؛
واعت��ادت لف�ترة طويل��ة عل��ى الهط��ول املطري
املتفاوت ب�شكل متطرف من �سنة لأخرى.

كم��ا �ستواج��ه النبات��ات واحليوان��ات ال�ضغوط
نف�سها التي يواجهها النا�س ،ول�سنا بحاجة للنظر
خم�س�ين �أو مئة �سنة �إىل الأمام ،كي نلم�س اخلطر
ال�شديد الذي �سيداهمنا.
• كي��ف تتوقع��ون انعكا���س احل��ر غ�ير املعتاد
ح��ال تك��راره كثيرً ا ه��ذا ال�صي��ف عل��ى الإن�سان
والبيئة؟
 يف غي��اب الإج��راءات اجلذري��ة الت��ي يفرت�ضاتخاذه��ا خ�لال ه��ذا ال�صي��ف ،فق��د ي�صب��ح من
اال�ستحالة مب��كان ،يف امل�ستقبل املنظور ،مغادرة
منازلن��ا �أثناء حرارة النه��ار؛ �إذ �سي�صبح عندئذ
التواجد حتت ال�شم�س يف اخلارج ممي ًتا .ومبعنى
�آخر ،قد ن�صبح رهائن لقر�ص ال�شم�س!
• ه��ل م��ن ن�صائ��ح لتف��ادي تداعي��ات احلرارة
الأربعينية للمزارعني؟
 ب�ش��كل عام ،وملواجهة موج��ات احلر واجلفافاملتتالية ،يفرت���ض الإ�سراع يف تطوير �أ�صناف من
احلنطة والقمح �أكرث مقاومة للجفاف .كما ال بد �أن
نعمل على ت�شجيع زراعة املحا�صيل التقليدية� ،أو
�أ�صناف جديدة تتحمل احلرارة وحتتاج �إىل قليل
م��ن العناي��ة وحتقق فوائ��د اقت�صادي��ة و�صحية
وبيئي��ة حقيقي��ة للمزارعني ،ويوج��د عليها طلب
يف الأ�س��واق املحلية واخلارجية ،وميكن زراعتها
بط��رق ع�ضوية؛ مث��ل ال�صرب واخل��روب والبلح
وال�سم�سم والأع�شاب الطبية وغريها.
وال ب��د م��ن جتن��ب زراع��ة املحا�صي��ل ب�ش��كل

ا�صطناعي يف غ�ير مو�سمها .وعندئ��ذ ،لن نواجه
ظاهرة تلف حما�صيل مو�س��م ال�صيف التي تزرع
يف ف�صل ال�شتاء ،ب�سبب ال�صقيع.
ونحت��اج المت�لاك املعرف��ة الت��ي تتيح لن��ا توقع
التغ�يرات املناخية املحتملة يف منطقتنا ،وبالتايل
اال�ستع��داد ملواجهته��ا؛ لأن الزراع��ة ل��ن تع��اين
ب�سب��ب تل��ك التغ�يرات بح��د ذاته��ا ،ب��ل �ستعاين
�أ�سا�سا ب�سبب عدم ا�ستعدادنا ملواجهة التغريات.
ويف ح��ال معرفة املزارعني بوج��ود احتمال كبري
حل��دوث موج��ات حراري��ة ،فيج��ب عليه��م �أخذ
االحتياط��ات واتب��اع الو�سائل الدفاعي��ة و�إنتاج
�أو �ش��راء �أ�صن��اف مقاوم��ة للح��رارة .فمقاوم��ة
اخل�ض��ار للح��رارة �أم��ر يف غاية الأهمي��ة ،وكلما
كان��ت مقاومته��ا �أك�بر ،كان بالإم��كان زراعتها يف
الظروف احلرارية القا�سية.

ووحدتهم على مائدة رم�ضان
"تكية بيتونيا اخلري" جمعت �أبناء املدينة ّ
روال ضمرة
بع��د �أن انطلقت "تكي��ة بيتونيا اخلري" مع بداية
�شهر رم�ضان املا�ضي� ،أ�صبح��ت مق�صد ًا للفقراء
واملحتاج�ين من �سكان املدين��ة والقرى املحيطة
بها ،فه��ذه التكية تتكفل باطعام ما يزيد على مئة
وع�شرين عائلة يومي��اً بواقع �ستـة �أفراد للعائلة
الواح��دة ،اذ كان اله��دف م��ن ت�أ�سي���س التكي��ة
الو�ص��ول اىل جمي��ع اال�س��ر الفق�يرة يف املدين��ة
وحماولة �سد احتياجاتها ولو ب�شكل جزئي.
"احلال" التقت ثالثة من املخت�صني وامل�ؤ�س�سني
لتكية بيتونيا اخل�ير ،و�س�ألت عن �أهم اخلطوات
والفعالي��ات الت��ي �سع��ت التكي��ة م��ن خالله��ا
لتحقي��ق التكاف��ل والتع��اون ب�ين ابن��اء ال�شعب
الفل�سطيني يف خطوة جديدة ت�سعى النهاء الفقر
يف املدينة.
ويف حديثن��ا ع��ن الأه��داف الت��ي دفع��ت ببلدية
بيتوني��ا لت�أ�سي�س "تكية بيتوني��ا اخلري" ،التقينا
رئي���س بلدي��ة بيتونيا ربح��ي دولة ال��ذي �أكد �أن
اله��دف م��ن ت�أ�سي���س التكي��ة ه��و توف�ير الدع��م
وامل�ساع��دة جلميع الفئات املعوزة ،التي حتتاج
للم��واد الغذائي��ة والط��رود الغذائي��ة املختلفة،
كم��ا �أن احلملة تهدف اىل رف��ع املعاناة عن كاهل
املحتاجني يف املدينة.
و�أ�شار دولة �إىل �أن البلدية �أجرت االت�صاالت مع
خمتلف البلدان التي تقدم على فعل اخلري �سواء
يف داخ��ل فل�سط�ين او يف مناط��ق خ��ارج الب�لاد،
وذلك من اجل دعم "تكية بيتونيا اخلري" وتوفري
كاف��ة االحتياج��ات الالزم��ة للمواطن�ين يف ه��ذه
التكية والنهو���ض بها لت�ستمر باخلري على جميع

�أبناء املدينة.
ودع��ا رئي���س بلدي��ة بيتوني��ا كاف��ة املواطن�ين
املقتدرين مادياً ورجال الأعمال لدعم هذه التكية
التي ب��د�أت بالعمل ب�شكلها الر�سمي منذ الأ�سبوع
الثاين من �شهر رم�ضان املبارك.
و�أو�ض��ح دول��ة �أن "تكية بيتوني��ا اخلري" قامت
ب�شكلها احلايل بدع��م وتكاتف اجلهود والتن�سيق
امل�شرتك بني وزارة االوق��اف وال�ش�ؤون الدينية
عرب �صندوق الزكاة.
م��ن جانبه �أكد وزير االوق��اف وال�ش�ؤون الدينية
ال�شي��خ يو�س��ف ادعي�س على عم��ق العالقة التي
تربط البلدية م��ع وزارة االوقاف والوزير الذي
ي�ص��ل اللي��ل بالنهار من �أج��ل اي�ص��ال املعونات
وتوف�ير امل�ساع��دات للمحتاج�ين ال �سيم��ا خالل
�شهر اخلري.
و�أو�ض��ح ال�شي��خ ادعي���س �أن بلدي��ة بيتوني��ا
وم��ا قدمت��ه يف هذا املج��ال ت�ستحق كام��ل الدعم
وامل�ساندة ،م�ؤكد ًا على عمق ال�شراكة مع البلدية
ورئي�سه��ا يف كاف��ة املجاالت ال �سيم��ا دعم التكية
حت��ى ت�ص��ل لتغطي كاف��ة قرى حمافظ��ة رام اهلل
والبرية.
و�أكد ادعي�س �أن م�شروع التكية ويف مدينة بيتونيا
مهم جد ًا من �أجل �أن ي�سد احتياجات املواطنني يف
املناطق املجاورة والقريب��ة على املدينة ،م�شري ًا
اىل �أن جلن��ة زكاة رام اهلل �ستعمل مع جلنة التكية
لتزويدها مب�سح كامل عن "�أفقر الفقراء" من �أجل
الو�صول لهم وتقدمي ما يلزم خلدمتهم.
ويف ذات ال�سي��اق ،قالت نائ��ب املدير العام لتكية

						
ربحي دولة
بيتوني��ا اخلري نداء هري���ش �إن التكية �سعت منذ
بدايته��ا لتقدمي الدع��م وامل�ساعدة ل��كل العائالت
املحتاج��ة يف املدين��ة وذل��ك بع��د ح�صولها على
الدع��م م��ن العدي��د م��ن امل�ؤ�س�س��ات اخلريي��ة
واملجموعات املتطوعة يف تقدمي اخلري كم�ؤ�س�سة
"يونيب��ال" وم�ؤ�س�س��ة دار ال�شف��اء ،و�شرك��ة
اجلربين��ي ،و�شرك��ة اجلني��دي ،والعي��د م��ن
العائالت املقتدرة.
و�أك��دت هري���ش �أن التكي��ة ت�ضع �ضم��ن اولوياتها
تق��دمي امل�ساع��دات لعائ�لات ال�شه��داء والأ�س��رى
باال�ضافة لذوي االحتياجات اخلا�صة ،كما ت�سعى
التكية لتدوين �أ�سم��اء جميع العائالت املحتاجة يف
مدينة بيتونيا لتقدمي الطرود الغذائية وامل�ساعدات
لكل العائالت بالت�ساوي دون االنتقا�ص من ن�صيب
�أي من العائالت املحتاجة.
و�أ�ضافت هري�ش �أن امل�ساعدات املقدمة لال�سر

نداء هري�ش

املحتاج��ة ال تقت�ص��ر عل��ى م�سان��دة ودع��م
العائ�لات املقتدرة وامل�ؤ�س�س��ات املتطوعة بل
ت�شم��ل احل�ص��ول عل��ى الدعم من قب��ل الهيئة
القطري��ة والإماراتي��ة ،وترك��ز يف ن�شاطاته��ا
عل��ى تق��دمي امل�ساع��دات وال�س�لات الغذائي��ة
باال�ضاف��ة لتق��دمي الطعام املطب��وخ للعائالت
املحتاجة.
ودع��ت نداء هري���ش جميع امل�ؤ�س�س��ات اخلريية
واملتطوع�ين لتقدمي امل�ساع��دة والدعم املادي �أو
حت��ى املعنوي لتكية بيتونيا الت��ي ت�سعى النهاء
الفق��ر يف مدين��ة بيتوني��ا م��ن خالل ن�ش��ر املحبة
والتع��اون وامل�سان��دة ب�ين العائ�لات املقيمة يف
املدينة.
وعن��د توجهن��ا للحدي��ث م��ع �إح��دى العائ�لات
امل�ستفي��دة م��ن "تكية بيتوني��ا اخل�ير" ،التقينا
احلج��ة �آمن��ة اب��و عي�ش��ة الت��ي �أك��دت �أن تكية

بيتوني��ا اخل�ير كان��ت مبثاب��ة املنق��ذ واملعي��ل
الوحي��د لعائلته��ا واطفاله��ا الثالث��ة خ�لال �شهر
رم�ضان املبارك.
و�أ�ضاف��ت �أب��و عي�ش��ة �أن تكي��ة بيتونيا اخلري مل
تبخ��ل عل��ى العائ�لات املحتاجة �س��واء عائالت
الأ�س��رى او ال�شه��داء او عائ�لات فق��راء عان��وا
مرارة الفقر ،بل �سع��ت لتقدمي امل�ساعدة للجميع
بطريق��ة مت�ساوي��ة دون االنتقا�ص م��ن قدر �أحد
م��ن الفق��راء ،و�أن التكي��ة مل تقت�ص��ر فق��ط على
تقدمي ال�س�لات الغذائية بل ا�شتمل��ت على تقدمي
وجبات غذاي��ة مطبوخة باال�ضاف��ة لتقدمي مبلغ
م��ادي ب�سيط ج��دا يكفي الأ�س��ر املحتاجة ويزيد
عن حاجتها.
• خريج��ة حدي ًثا من دائ��رة الإعالم يف جامعة
بريزيت
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نهال المالوخ*
م��ع بداية كل �صي��ف يرتب���ص العط�ش ب�أه��ايل قرية
ق��راوة بني زيد حي��ث متر �شه��ور وال�شبكة بال مياه
أم���س احلاجة لها ،فاملي��اه يف ف�صل
يك��ون االهايل يف � ّ
ال�صي��ف تنقط��ع ايام��ا ويف بع���ض املناط��ق ت�ستمر
ل�شه��ور ،م��ا جع��ل امل��اء حلم��ا ي��راود كل مواط��ن
وا�صب��ح ه��م املواطنني ال��ذي يالحقهم لي�لا ونهارا
ايجاد حل لهذه االزمة .

فاتورة على الهواء

املواط��ن ك��رمي خمي�س ع��رار يروي معان��اة انقطاع
املياه ويقول ان املي��اه ال ت�صلهم لعدة �شهور ،ورغم
انه يف منطقة منخف�ضة ف�إن املياه ال ت�صله كما يتوقع
كثريون .وا�ضاف �أن فاتورة املياه جاءته حوايل 20
مرتا بينما مل ت�صل املياه بيته وهو على يقني تام ب�أن
ما ي�صلهم هواء فق��ط يحرك م�ؤ�شرات عدادات املياه
وي�سجل فواتري يدفعها املواطنون دون وجه حق.
واو�ض��ح ع��رار ان��ه ا�ش�ترى � 3صهاري��ح مي��اه
خ�لال �شه��ر رم�ض��ان لتغطية حاج��ة ا�سرت��ه يف ظل
االرتفاع��ات الكبرية الت��ي ت�شهدها درجات احلرارة
وتزاي��د احلاج��ة للمي��اه والتذم��ر ،ك��ون امل�شكل��ة
موجودة منذ عدة �سنوات ومل يجد املواطنني الذين
تلقوا وعودا �أي حل� ،إال حماوالت خائبة من جمل�س
القرية نتيجة جتاهل اجلهات املخت�صة.
وي�ؤك��د ع��رار انه لي�س مبق��دور كل العائ�لات �شراء
�صهاريج املي��اه يف ظل الو�ضع االقت�ص��ادي ال�سيئ،
باال�ضاف��ة اىل ان ه��ذه املي��اه الت��ي ي�ضط��ر املواطن
ل�شرائه��ا ال تخ�ض��ع للفح�ص ملعرفة م��دى �صحتها،
حي��ث يتم نق��ل املياه من الق��رى املج��اورة مبا�شرة
ع�بر ال�صهاري��ج التي قد تك��ون ملوثة ،وه��ذا يدفع
املواطنني ل�شراء مياه مفلرتة لل�شرب واقت�صار مياه
ال�صهاري��ج عل��ى اال�ستخدام املنزيل ،م��ا ي�شكل عبئا
ا�ضافيا على اال�سرة ،كم��ا ان �شح املياه يدفع بع�ض
العائالت ال�ستخدام املياه وان كانت ملوثة .

رئي�س البلدية يحذر

وق��ال رئي�س جمل�س ق��راوة بني زيد ج��ودت �شاكر
حجيج��ي ان معاناة اه��ل القرية تتفاق��م ال�ستمرار
انقط��اع املي��اه وع��دم التوزي��ع الع��ادل للمياه بني

الق��رى املج��اورة من قبل بلدية بن��ي زيد ،وا�ضاف
ان البلدي��ة توجه��ت اىل كافة اجله��ات املخت�صة يف
حماول��ة منه��ا لإيج��اد حل ج��ذري للم�شكل��ة ،ومع
و�صول عدد ال�س��كان القرية اىل حوايل  4000ن�سمة
ت��زداد احلاجة للمياه بينما  %60من اهايل القرية ال
ت�صله��م املياه متهما بلدية بني زي��د ب�سوء التوزيع
وتخري��ب الع��دادات ،مو�ضح��ا ان ذل��ك يظهر ذلك
يف فوات�ير املي��اه املرتفع��ة الت��ي تعط��ى للمواطن
واالنقطاع الدائم للمياه وعدم �ضخ الكمية املطلوبة
الت��ي يتوجب �ضخها من قبل بلدية بني زيد للقرية،
واملطالب��ة ب�أخ��ذ احل��د االدن��ى م��ن اه��ل القري��ة
وتكالي��ف ال�صيان��ة بينم��ا ال ي�صله��م احل��د االدنى
م��ن املي��اه وينعم  %40من اه��ايل القرية يف املياه يف
املناط��ق املنخف�ضة وينح��رم منها �س��كان املناطق
املرتفعة.
وح��ذر رئي���س املجل���س م��ن ا�ستم��رار ه��ذه االزمة
م�ضيفا انه ا�ضطر لتحري�ض املواطنني على عدم دفع
فواتري املي��اه كذلك اللجوء للتفاو���ض بالقوة يف ظل
جتاهل كافة اجلهات امل�س�ؤولة لهذه امل�شكلة.
ولف��ت ع��رار النظ��ر اىل ان اه��ايل القري��ة م��ا زال��وا
يتزودون باملياه بالو�سائ��ل التقليدية مثل جمع مياه
االمط��ار يف ف�ص��ل ال�شتاء و�شراء املي��اه بال�صهاريج
التي ت�ش��كل عبئا اقت�صاديا عل��ى املواطن او التزود
باملياه من الينابيع والقرى املجاورة.

ف�شل مذكرة التفاهم

ويف نف���س ال�سي��اق حت��دث جم��ال املال��وخ ع�ضو يف
جمل���س قراوة بني زيد عن مذك��رة تفاهم مت طرحها
باالتف��اق بني بلدية بني زيد وجمل�س قراوة من اجل
تزوي��د القري��ة بخط فرعي م��ن خزان النب��ي �صالح
حي��ث ت�صب��ح للقرية �شبك��ة م�ستقلة ع��ن بلدية بني
زيد وهن��ا ت�ستلم بلدي��ة قراوة كل م��ا يتعلق باملياه
م��ن �صيان��ة وت�سدي��د الفوات�ير والتوزي��ع الع��ادل
للمي��اه للمواطن�ين ،وبناء على ه��ذه املذكرة ت�صبح
ح�ص���ص ا�سته�لاك املواطن للمي��اه �شهرية وال يحق
الح��د االعرتا�ض على عدم توريد املي��اه �إذا ا�ستهلك
كل ح�صت��ه وانقطع��ت املياه من امل�ص��در لإجراءات
ال�صيانة.

حتى املياه �أ�صبحت بالتق�سيط

املواطن��ة مرمي �سنيف تق��ول �إن املياه مل ت�صلهم منذ
�شهور و�أ�صبح همهم الوحيد هو الرت�شيد يف ا�ستهالك
املياه اىل ح�� ٍد كبري للتخفيف من معاناة نق�ص املياه،
ونوه��ت اىل العبء الكبري الذي يق��ع على عاتق رب
اال�س��رة ب�ش��راء �صهاريج املياه حي��ث ي�صل �سعر 3
ك��وب اىل � 120شيقال �ضم��ن �سل�سلة تو�سل للح�صول
على ال�صهاريج يف ظل ارتفاع الطلب عليها يف القرية.
وت�ضيف �سنيف �أن املياه يف حني و�صولها عرب ال�شبكات
ت�ص��ل بالتق�سي��ط وال تتع��دى ليل��ة واحدة م��ن �ضخها
للح��ارة التي ت�سك��ن فيها حتى تعود لتنقط��ع لأيام وال
تفي بحاجتهم .وعربت عن حالة االحباط التي �سيطرت
عليه��م وحرمته��م م��ن متع��ة ال�صي��ف و�شه��ر رم�ضان
الف�ضي��ل حيث باتوا يقت�صدون ب�شكل كبري يف ا�ستخدام
املياه لعدم مقدرتهم على دفع ثمن ال�صهاريج.

دور البلدية يف حل الأزمة

م��ن جهت��ه� ،أو�ض��ح املهند�س حممد عب��د العال
م�س���ؤول املي��اه يف منطق��ة الو�س��ط دوره��م يف

ال�سعي حل��ل م�شكلة املياه الت��ي ارتبطت بعدة
ا�سباب منها� :سوء التوزيع و�ضعف االمكانيات
لتطوي��ر ال�شبك��ة وع��دم وج��ود ه ّواي��ات داخل
ع��دادات املي��اه ما يح�س��ب على املواط��ن كمية
اله��واء اىل جان��ب �ش��ح املي��اه ،كذل��ك احلاج��ة
لرتمي��م الع��دادات ،م�ش�يرا �إىل مماطل��ة بلدي��ة
بن��ي زي��د يف �صيانتها ،علم��ا �أن بلدي��ة بني زيد
ه��ي امل�س�ؤولة عن توزيع املي��اه لقرى بني زيد،
باال�ضافة اىل عدم عدالة توزيع املياه بني القرى
املج��اورة وع��دم وج��ود م�ضخ��ة ع�بر خ��زان
النب��ي �صالح ،ما يزيد من كمي��ة املياه املفقودة
وعودته��ا اىل ا�سرائيل وع��دم ا�ستفادة قرى بني
زيد منها.
واك��د ان ح��ل امل�شكل��ة يتمثل با�ستخ��دام اخلزان
ال��ذي مت بن��ا�ؤه يف النب��ي �صال��ح لك��ن نتيج��ة
ع��دم املتابع��ة واالهم��ال تراكم��ت االع�ش��اب
ال�ض��ارة وا�صب��ح ما ح��ول اخلزان ملوث��ا لغياب
الرقاب��ة م�ستغرب��ا من جتاهل هذا اخل��زان ،الذي
با�ستخدام��ه وترميم��ه باالم��كان ح��ل االزم��ة

و�سينعم اهايل قرى بني زيد باملياه.
وقال ان حل امل�شكلة لي�س بتوجيه االتهامات امنا
برتمي��م خزان النب��ي �صالح ،وا�ض��اف ان رئي�س
بلدي��ة بني زيد قدم قراءات لع��دادات املياه تبني
كمي��ة املياه الت��ي ت�صل اله��ايل قرية ق��راوة بني
زي��د وه��ذا ما ك�ش��ف امل�شكل��ة التي متثل��ت بعدم
وج��ود هواي��ات داخ��ل الع��دادات وان امل�شكل��ة
حتت��اج ل�سعي متوا�صل ون�شاط م��ن قبل ر�ؤ�ساء
البلدي��ة ولي���س اللج��وء لفعالي��ات �سلبي��ة حل��ل
االزم��ة كتحري�ض �سكان القري��ة على عدم ت�سديد
الفواتري.
وق��ال عبد الع��ال ان اع�ضاء جمل�س ق��راوة بني زيد
طالبوا يف اجتماع مع الوزير حلل االزمة وانهم على
ا�ستع��داد لرتتيب هذا االجتم��اع ،مبينا ان االجتماع
يج��ب ان حت�ضره جه��ات م�س�ؤول��ة واحلكم املحلي
واملحافظة كو�سيلة �ضغ��ط على بلدية بني زيد حلل
االزمة .
• طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

"�#إي������������د_ب�������������إي������������د" ..ه�����ا������ش�����ت�����اغ ي����ع����م����ر ب�����ي����� ًت�����ا يف ب���ي���ت���ون���ي���ا
محمد علوان

�أطل��ق ثالثة �شبان رف�ض��وا �أن تظهر �أ�سما�ؤهم يف
ه��ذا التقرير حملة �سموها "�إي��د ب�إيد" ،وحتولت
�إىل ها�شتاغ ،خالل �شه��ر رم�ضان الكرمي .احلملة
ب��د�أت عندما توجهت ابنة (د.ي) �إىل احد املنازل
يف منطق��ة بيتوني��ا لتفاج���أ مبنزل بال��كاد ت�سميه
من��زال .تق��ول" :البيت �أ�ص�لا زريب��ة .بيت قدمي
مبني بطريق��ة العقد ،بيعي�شوا في��ه �أربع �أفراد.
امه��م العجوز ه��ي الل��ي بت�صرف عليه��م ب�سبب
�أمرا�ض خمتلفة دبت ب�أفراد املنزل".
َت َو َجه��ت �إىل اثن�ين م��ن �أ�صدقائه��ا ،واتفق��وا �أن
يقوموا بن�ش��ر منا�شدة خالل بو�ست على �صفحة
كل واح��د فيه��م عل��ى الفي�سب��وك ،قام��وا بن�ش��ر
جمموعة م��ن ال�ص��ور لتو�ضح الأح��وال وقاموا
باح�ص��اء املطل��وب ،وح�س��ب ما تق��ول (ف.ع):
"املن��زل كان بحاج��ة �إىل من��زل ،ف�لا �شيء هنا
ي�صلح لال�ستخدام الب�شري”.
بع��د ع�ش��ر دقائ��ق م��ن انت�ش��ار البو�س��ت ،ب��د�أ
التفاعل ع�بر ال�صفحات وع�بر "االنبوك�س" لكل
على �صفحت��ه اخلا�صة ليتمكنوا خالل يومني من
جمع كل ما هو مطلوب لتجديد املنزل ،واعتمدوا

بذلك على �أ�سلوب التربع اجلماعي؛ فبدال من �أن
يتكل��ف واحد فقط بدفع كل التكاليف ،متكنوا من
جم��ع كل ما يحتاجه املنزل وهو ما تقدر قيمته بـ
� 7000شيقل.
ومت جمع هذه االموال خالل قرابة ثمان و�أربعني
�ساع��ة ،كان��ت �أ�صغر فئ��ة من الأم��وال املجمعة
� 100شيق��ل� ،إال ان �شعار "�إي��د ي�إيد" كان �أ�سرع
ال�سب��ل وا�سهله��ا ،واختلف��ت نوعي��ة التربعات؛
فالبع�ض قدم م�ساع��دات نقدية وعينية� ،أب�سطها
م��واد غذائية ،وامتدت اىل خزانة مطبخ ،وبالط،
ودو���ش حم��ام ،وت�برع �آخ��رون مبجهوده��م
ال�شخ�ص��ي ،يف حني تربع مث�لا �أحد العمال الذي
اتفقت معه املجموعة بن�صف يوميته.
اعتم��د ال�شب��ان الثالث��ة عل��ى ال�شفافي��ة م��ع
املتربع�ين فاطلق��وا الها�شت��اغ وقام��وا ب�إع�لام
النا���س اوال ب���أول ع��ن جمريات العم��ل بال�صور
والبو�ستات �أي�ضا.
"قمن��ا باختي��ار البيوت بعناية حي��ث تفح�صنا
احلاج��ة الفعلي��ة لأ�صحابها وع��دم وجود معيل
له��م� ،إ�ضاف��ة �إىل �أن العائل��ة الأوىل مدرج��ة على

قوائم وزارة ال�ش���ؤون االجتماعية وتتلقى 250
�شيق�لا �شهري��ا� ،أ�ض��ف اىل ذلك الو�ض��ع ال�صعب
وقل��ة الإمكاني��ة ل��دى الأ�س��رة فقررن��ا �أن نعمل
�سوي��ا كمجموعة لتح�سني ظروف �سكنهم" ،يقول
(ب.ز) وهو نا�شط جمتمعي على الفي�سبوك.
�أعلن كل واحد منهم بعد يومني على �صفحته �أنهم
�أوقفوا التربع��ات وذلك لبل��وغ الن�صاب ،بحيث
اكتمل��ت حاجة ه��ذه الأ�سرة خ�لال يومني فقط،
الأم��ر ال��ذي زاد �شع��ور املتربع�ين بامل�صداقية،
فبد�أت املنا�ش��دات تتقدم �إليهم عرب "االنبوك�س"
بوج��ود منازل �أخ��رى بحاجة للم�ساع��دة ،ليبد�أ
الفريق بالإعداد للمنزل اجلديد يف منطقة �أخرى.
"ه��ذا الن�ش��اط لي�س رم�ضاني��ا ،فبع�ض �أع�ضاء
املجموع��ة يعم��ل يف ه��ذا الإط��ار ط��وال الع��ام
ونحن كمجموع��ة لدينا الني��ه لال�ستمرار بالرغم
من انته��اء �شهر رم�ض��ان" ،تق��ول (ف.ع) وذلك
ب�سب��ب الفتور ال��ذي واجهته م��ن املتربعني بعد
انتهاء �شهر رم�ض��ان .و�أ�ضافت�" :أنا م�ش عارفة
لي�ش النا�س برتبط اخلري ب�س برم�ضان ،رم�ضان
�شه��ر كرمي ولكن حاج��ة النا�س عنا ما بتخل�ص بـ

باب �أحد املنازل التي و�صلتها احلملة ال�شبابية.

 30يوم".
حمل��ة "�#إيد_ب�إي��د" م�ستمرة ،ون��ادى القائمون
عليه��ا الراغب�ين بامل�ساع��دة �أن ي�ستم��روا معه��م
�أو �أن يتوجه��وا ب�أنف�سه��م لعائ�لات حمتاج��ة

وم�شاركتن��ا �أحوالهم ،واتب��اع نف�س اال�سلوب �إن
�أرادوا ،كما طالبوا ب�أن يكون هنالك تعاون ر�سمي
له��م لأن م��ا ر�أوه م��ن ب�ؤ���س "يف��وق الو�ص��ف"،
ح�سب تعبريهم.
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خلود ع�ساف� ..أول فل�سطينية ت�شغل رئي�س حترير الوكالة الر�سمية
هبة عساف
خلود ع�ساف ..ينطبق عليها القول "�إن لكل جمتهد ن�صيبا"� ،إذ بد�أت
م�س�يرة الألف ميل بخطوة وبذلت جهودا حت��ى �أ�صبحت �أول امر�أة
ت�شغ��ل من�صب رئي���س حترير لوكالة ر�سمي��ة يف فل�سطني ،خلود الأم
وال�صحافي��ة ،ه��ذا ما يقول��ه عنها زمال�ؤه��ا ال�صحافي��ون �أينما ذكر
ا�سمها .كيف كانت بدايتها بالعمل ال�صحايف؟ وماذا �أجنزت لت�صل �إىل
من�صبها هذا؟ وماذا �ستطور يف وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية
"وفا"؟ هذا ما �أجابت عليه ع�ساف خالل لقاء "احلال" بها.
التحقت ع�ساف يف بداية حياتها بجامعة النجاح الوطنية لدرا�سة
الإع�لام والعل��وم ال�سيا�سي��ة وخالل الدرا�س��ة ب��د�أت االنتفا�ضة
الأوىل م��ا جع��ل املنطقة جاذب��ة ملعظ��م و�سائل الإع�لام العاملية،
فب��د�أت العمل يف ال�سنة الدرا�سية الثاني��ة كمرا�سلة لوكالة الأنباء
االيطالية ،تقوم بتغطية انتهاكات االحتالل يف منطقة �شمال ال�ضفة
من خالل مكتب الوكالة يف رام اهلل .وذلك رغم �صعوبة املوا�صالت
والإغالق��ات واحلواجز يف تلك الف�ترة .مبينة �أن "تخرجي يف عام
 1994ج��اء مع قيام ال�سلطة الوطني��ة وان�شاء م�ؤ�س�سات �إعالمية
مث��ل هيئة الإذاع��ة والتلفزي��ون ،فب��د�أت العم��ل يف �إذاعة �صوت
فل�سطني كمح��ررة �أخبار ومقدمة برامج ،وكنت يوميا وملدة �سنة
�أتنقل من بلدة عرابة يف حمافظة جنني �إىل مدينة �أريحا".
وانتقل��ت ع�ساف للعمل كمرا�سلة لوكالة وفا مبدينة جنني ،يف عام
� 1998إىل ع��ام  2006الذي متت فيه م�ص��ادرة حمتويات الوكالة
ومالحق��ة العاملني فيها مبقر التحري��ر الرئي�سي بقطاع غزة �أثناء
االنقالب .فانتقلت ع�ساف يف ذات العام للعمل كم�س�ؤولة الإعالم يف
اللجن��ة الوطنية لليون�سكو ،حتى �أقام��ت وكالة وفا مقرا للتحرير
االخب��اري يف مدينة رام اهلل ،فع��ادت ع�ساف للعمل فيها كمحررة،
ليتم تعيينها بعد عام واحد مديرة للمرا�سلني ملدة �ست �سنوات �إىل
�أن ت�سلمت من�صب رئي�س التحرير التنفيذي يف حزيران املا�ضي.
وع��ن ر�أيه��ا بت�سل��م املن�ص��ب وتلقيها للخ�بر ،قالت ع�س��اف" :مل
�أتفاج�أ بخرب تعييني بهذا املن�صب ،ف�أنا �أ�ؤمن مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
وه��ذا و�ضع طبيعي �أن �أكون �أنا �أو �أح��د الزمالء يف هذا املن�صب،
لأن �أي �شخ�ص يعمل ويجتهد قادر على املناف�سة ،ولكن ما �أثار كل
هذا ال�صدى ه��و كوين �أول امر�أة �صحافية ت�ستلم هذا املن�صب ،يف
الإعالم الر�سمي ب�شكل عام ويف وكالة الأنباء الر�سمية".

زميالت كثريات ممكنات ولكن..

وح��ول ع��دم تواجد الن�س��اء يف مراكز �صنع الق��رار يف امل�ؤ�س�سات
االعالمية قالت ع�ساف" :لدينا عدد كبري من ال�صحافيات الكف�ؤات
ليك��ن عل��ى ر�أ���س امل�ؤ�س�س��ات الإعالمية ولي���س فق��ط بالتحرير؛
ولك��ن للأ�س��ف �أن واق��ع الإع�لام الفل�سطين��ي كواق��ع امل�ؤ�س�سات
الفل�سطيني��ة كاف��ة التي غالبا ما جن��د على ر�أ�سها ذك��ورا" ،فهذه
النظ��رة الأبوي��ة الذكوري��ة ال�سائ��دة ال متكن �إال ع��ددا قليال جدا
م��ن الن�ساء من الو�صول �إىل مراكز �صن��ع قرار ،م�ؤكدة �أن الن�ساء
اللوات��ي ا�ستطع��ن الو�صول قالئ��ل جدا؛ ولكن ه��ذا ال يعني عدم
وج��ود زمي�لات كف���ؤات ،فامل��ر�أة الفل�سطيني��ة �صاحب��ة ب�صم��ة
ب��ارزة يف العم��ل ال�صحايف تاريخيا فهناك الكث�ير من ال�صحافيات
الفل�سطيني��ات �ساهمن يف ت�أ�سي�س و�سائل �إع�لام عاملية مثل مونت
كارل��و وبي بي �س��ي ،ولكن النظ��رة املجتمعية ه��ي التي حتد من
و�صول ال�صحافيات ملراكز �صنع القرار.

خط�أ التمييز ل�صالح الن�ساء فقط

وقالت ع�ساف حول دورها جتاه ق�ضايا املر�أة ب�أنها �ستكون �أكرث تلم�سا
الحتياج��ات وم�ش��اكل املر�أة كونها امر�أة .م�ؤك��دة �أن هذا ال يعني �أن
يكون عدد ال�صحافيات يف التوظيف �أكرث على ح�ساب ال�صحفيني فقط
لكونه��ن ن�ساء �إمن��ا �سيكون هناك تكاف�ؤ فر�ص وب��اب املناف�سة مفتوح
للجمي��ع وعلى �أ�سا�س الكف��اءة لي�س على احل�ساب املهني وملجرد �أنها
�أنث��ى ،فال�صحافية املتمكن��ة �ست�صل ملنا�صب علي��ا تلقائيا ولن يكون
�أمامه��ا �أي عوائ��ق يف الوكالة .مو�ضحة "�أن ع��دد ال�صحافيات بواقع
العم��ل يف وكال��ة وفا ي�ش��كل ما ن�سبته ح��وايل  ٪45من ع��دد العاملني
فهناك �صحفيات تاريخيا يعملن بالتحرير ويف امليدان".

من �إعالم ر�سمي �إىل �إعالم عمومي

وح��ول التغيريات التي ت�سعى لإ�ضافته��ا للوكالة� ،أو�ضحت ع�ساف
نظرته��ا لتحوي��ل الوكالة من �إع�لام ر�سمي �إىل �إع�لام عمومي ،وهذا
م��ا �سعت �إليه حت��ى بوجود رئي�س التحرير احل��ايل ال�سابق ورئي�س
الوكال��ة علي ح�سني ،م�ؤكدة "�أن هذا ما بد�أنا العمل عليه مع �سيادة

الرئي���س حممود عبا�س و�سنكمل ،كما �سنتطرق لأمور مل نكن نتطرق
لها كوكالة �أنباء ر�سمية و�سنو�سع مداركنا ،وجماالت عملنا".
ويف �سي��اق تو�سي��ع ع��دد العامل�ين يف الوكال��ة م��ن م�صوري��ن
ومرا�سل�ين وغريهم قالت ع�ساف" :نحن ك�إعالم ر�سمي حمكومون
بقان��ون اخلدمة املدنية بالتايل فنح��ن ل�سنا كامل�ؤ�س�سات اخلا�صة،
وه��ذا جزء من الإجحاف ال��ذي دوما ننا�شد ب��ه امل�س�ؤولني الذين
ال يهتم��ون ب�ش��كل كاف بالإع�لام عل��ى �أهميته ،ورمب��ا مل ت�صلهم
بع��د �ص��ورة �أن معركتن��ا احلالية م��ع العامل هي معرك��ة �إعالم؛
للأ�س��ف ال�شدي��د �أنن��ا نعام��ل كموظف�ين يف �أي وزارة ورمبا حتى
ع��دد اعتمادات وقب��ول املوظفني للوكالة �أقل بكث�ير من الوزارات
الأخ��رى ،فنح��ن ن�ص��ارع لع��ام كامل حت��ى نح�صل عل��ى خم�سة
اعتمادات ومعروف �أنها لن تكون لإعالميني فقط فالوكالة بحاجة
ملوظف�ين مبختلف املج��االت ،بالتايل هي توزع ح�س��ب احتياجات
الوكال��ة ب�شكل ع��ام"� .أم��ا على �صعي��د تطوير العم��ل الإلكرتوين

للوكال��ة ،فقالت ع�ساف :الوكالة تعاين م��ن �ضعف �إلكرتوين ب�شكل
ع��ام ومن املفرت���ض �أن يكون لديه��ا �أجهزة تواكب ث��ورة الإعالم
العامل��ي ،مو�ضحة "اننا بهذا �أي�ضا حمكوم��ون فيه بقانون وزارة
املالي��ة ،وجمل�س الوزراء ،حيث �إن لدين��ا �صحافيني قادرين على
مناف�س��ة الإعالم العاملي ب�شكل جي��د ولكن للأ�سف نحن حمكومون
باالمكانيات املتوا�ضعة جدا".
ووجه��ت ع�س��اف ختام��ا ن�صيحته��ا لل�صحافي�ين وال�صحافي��ات
"�أنه عليكم عدم الي�أ�س والإحباط �إطالقا ،فنحن جميعا نتعر�ض
لكب��وات مب�سريتن��ا املهني��ة ،ول��و �أن �أي �شخ�ص يتعر���ض لكبوة
ا�ست�سل��م ،فقد حدد م�ستقبله .فم��ن ي�ضع هدفا �أمامه �سي�صل �إليه،
�إ�ضاف��ة للتمكني ،فال�صحايف اذا اراد الو�صول ،فعليه تطوير نف�سه
مهنيا و�أكادمييا".
• خريجة حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

يف غ�����������زة� ..إق������ب������ال ع����ل����ى ت���ع���ل���م الإجن���ل���ي���زي���ـ���ـ��
سمر الدريملي
تعج مراكز وم�ؤ�س�سات تعلم اللغة الإجنليزية يف قطاع غزة
وعل��ى مدار العام بالطلبة والوافدين لالنخراط يف الدورات
والربام��ج املختلف��ة التي متكنهم م��ن تعلم اللغ��ة و�إتقانها
وممار�ستها باحرتاف كلغة ثانية بعد اللغة العربية.
تزايد الطلب على درا�س��ة اللغة الإجنليزية لتح�سني فر�ص
العم��ل والدرا�س��ة لل�شب��اب والأداء التج��اري واحل�ص��ول
عل��ى فر�ص خمتلفة ذات قيم��ة يف الداخل واخلارج؛ �أ�صبح
ظاه��رة وا�ضح��ة يف القط��اع املحا�ص��ر من��ذ �أكرث م��ن ت�سع
�سنوات.

�أحتاج "التوفل" و"الأيلت�س"

�أحم��د �أبو ن��دا ( 26عاماً) خريج متري���ض منذ العام 2010
ق��ال �إن��ه انخرط يف ال��دورات التدريبية الت��ي يعقدها مركز
الأمدي�س��ت بغ��زة من امل�ست��وى ال�ساب��ع حيث �إن��ه يحتاج
للح�ص��ول عل��ى التوف��ل بع��د �أن طل��ب منه للح�ص��ول على
موافق��ة يف جامع��ة يف الوالي��ات املتحدة الأمريكي��ة لإكمال
درا�سة املاج�ستري فيها.
و�أ�ض��اف" :اللغ��ة االجنليزي��ة مفت��اح لأغل��ب الوظائف يف
غ��زة ،وب��كل الأحوال �أن��ا م�ستفيد عل��ى جمي��ع الأ�صعدة،
ف���إن مل �أجنح يف الو�ص��ول للجامعة يف �أم�يركا؛ �س�أجنح يف
احل�ص��ول على وظيف��ة� ،إىل جانب �شع��وري بالثقة بالنف�س

عن��د التعريف عن نف�سي وع��ن بلدي باللغة الإجنليزية لأي
�أجنبي".
و�أك��د �أنه عرب مواق��ع التوا�صل االجتماعي يتحدث �إىل كثري
م��ن الأ�صدق��اء يف اخل��ارج باللغ��ة الإجنليزي��ة ويتناق���ش
معه��م يف الكثري من الق�ضاي��ا الفل�سطينية التي يجد �أن هناك
جه ً
�لا كبري ًا بها لدى الغرب ،حي��ث يحاول حت�سني وتعديل
ال�ص��ورة النمطي��ة ال�سائ��دة ع��ن الفل�سطيني�ين ال �سيما يف
القطاع ،عل مثل هذه املحاوالت ،و�إن كانت ب�سيطة ،ت�ساهم
يف جتني��د �شعوب الغرب ل�صالح ق�ضيتن��ا العادلة؛ ومن ثم
قد ي�شكل ذلك �ضغطاً على �صناع القرار يف بلدانهم.
�أم��ا و�سي��م العجرم��ي ( 20عام��اً) وه��و �ش��اب م��ن �أ�صول
جزائري��ة ويقي��م يف غ��زة ،فق��د �أنه��ى العدي��د م��ن دورات
اللغ��ة الإجنليزية وبجميع امل�ستوي��ات �إ�ضاف ًة �إىل اجتيازه
دورة التح�ض�ير لـ(نظام اختبار اللغ��ة الإجنليزية الدويل)
"الأيلت���س"؛ وق��ال �إن��ه يع�شق تعلم اللغ��ات ،و�إىل جانب
�إتقان��ه العربي��ة والفرن�سي��ة فهو يح��ب اللغ��ة الإجنليزية
باعتبارها لغة عاملية ولغة جت��اوز احلدود والقارات ،على
حد تعبريه.
و�أك��د �أن��ه ينوي بعد اتقان��ه للإجنليزية التق��دم جلامعة يف
اخلارج ملوا�صلة درا�سته الأكادميية.
واعت�بر العجرم��ي �أن تعل��م لغ��ة الع��دو واملتمثل��ة باللغة

العربي��ة هي فع ًال �ضرورة للفل�سطيني�ين ،ولكن تعلم اللغة
الإجنليزي��ة ال يق��ل �أهمي��ة ع��ن العربية ،حي��ث �إنه��ا �أداة
ملخاطب��ة املتلق��ي الغرب��ي الذي ق��د يت�أثر برواي��ة املواطن
الفل�سطيني �أكرث من رواية ال�سيا�سي الفل�سطيني.

الإجنليزية لك�سر احل�صار

�إبراهيم ال�سحباين ،مدير عام مراكز ال�سالم التعليمية ،وهي
الوكي��ل احل�ص��ري لكلية كامربي��دج الربيطانية يف فل�سطني
ووكيل معتمد لعق��د امتحان اختبار اللغة االجنليزية كلغة
�أجنبي��ة (التوف��ل) ق��ال �إن الأه��ايل يف قط��اع غ��زة يدركون
�أهمي��ة اللغ��ة الإجنليزي��ة يف احلي��اة الأكادميي��ة واملهنية
وه��و م��ا يجعلهم يبحث��ون ويحث��ون �أبناءهم عل��ى اغتنام
�أي��ة فر�صة منا�سبة لالنخ��راط يف دورات وبرامج ميكن من
خالله��ا تعلم اللغة االجنليزية واتقانه��ا� ،إدراكاً منهم ب�أنها
مفت��اح للنجاح و�أداة مهمة لتقل��د الوظائف وللح�صول على
املنح الدرا�سية يف جامعات اخلارج ،واحل�صول على فر�ص
�أف�ضل يف احلياة.
و�أكد �أن ن�سبة كبرية من الذين ينخرطون يف برامج ودورات
املراكز ه��م من ال�شباب واخلريجني اجلامعيني الذين �أنهوا
الثانوي��ة العام��ة ،حي��ث �إن الكث�ير م��ن التخ�ص�ص��ات يف
اجلامع��ات الفل�سطيني��ة �أي�ضاً �أ�صبح��ت ت�شرتط احل�صول
على التوفل وبدرجة معينة للقبول.
ً
ون��وه �إىل �أن الأطف��ال يف قط��اع غ��زة �أي�ضا التفت��وا لأهمية

اللغ��ة الإجنليزي��ة "وهو ما كان وا�ضح��اً يف برناجمنا الذي
�أطلقن��اه لأول مرة بعنوان "كامربي��دج كيدز" حيث التحق
فيه  250طف ًال من عمر ( )15-7عاماً حيث �سيتم تخريجهم
يف القري��ب و�سيعربون ع��ن جتربتهم وعن بع���ض الق�ضايا
الوطني��ة باللغة االجنليزية ومنها ان�ضمام فل�سطني ملحكمة
اجلناي��ات الدولي��ة" ،م�شري ًا �إىل �أن نخب��ة من قادة املجتمع
املحلي واملدين والدويل �سيح�ضرون هذا التخرج.
وق��ال ال�سحب��اين" :هن��ا ت�برز �أهمي��ة �أخ��رى لتعل��م اللغة
الإجنليزي��ة خا�ص��ة لأه��ايل قط��اع غ��زة حي��ث ميتلك��ون
الأداة ملخاطب��ة الغ��رب والتعب�ير ع��ن �آالمه��م و�آماله��م
ومعاناته��م ب�سب��ب ح�ص��ار االحت�لال الإ�سرائيل��ي امل�شدد
باللغ��ة الإجنليزي��ة ،وهو خط��اب ي�ؤثر يف املتلق��ي الغربي،
وه��و م��ا ن�شع��ر ب��ه عندم��ا نعق��د حف�لات التخ��رج للطلبة
ويب��د�أون باحلديث عن خمتلف الق�ضايا الفل�سطينية باللغة
الإجنليزية مثل ق�ضي��ة املعتقلني واحل�صار وذكرى النكبة
وي��وم الأر�ض وغريها م��ن املنا�سبات والق�ضاي��ا الوطنية،
م�ش�ير ًا �إىل �أنه يتم ن�شر كل هذه االحتفاالت وامل�ضامني على
مواقع التوا�صل االجتماع��ي املختلفة وهو ما ي�ضمن املزيد
من الن�شر والت�أثري.
يذك��ر �أن ثم��ة حتدي��ات تواج��ه عم��ل مراك��ز تعلي��م اللغة
الإجنليزي��ة يف القط��اع �أهمها حالة عدم اال�ستق��رار الدائم،
واحل�صار امل�شدد منذ �أكرث من ت�سع �سنوات؛ وهو ما يعيق
حركة التبادل الثقايف ويعيق حرية احلركة والتنقل ،ناهيك
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لنا بكر ..من خريجة جامعة عاطلة عن العمل �إىل تاجرة دواجن
تحرير بني صخر *
خ�شي��ة عل��ى نف�سه��ا من الي�أ���س ،اخت��ارت اخلروج ع��ن امل�ألوف
مبجتمعه��ا عل��ى �أم��ل ان تغ�ير حاله��ا ،فبعدم��ا بات��ت ال�شه��ادة
اجلامعي��ة ال توفر فر�ص عمل للخريجني ،لقلتها ،خلقت اخلريجة
لنا بكر فر�صتها دون تو�سل الوظيفة هنا او هناك.
تق��ول لنا عدن��ان بكر البالغة م��ن العمر  27عام��اً ،وتعي�ش يف
قري��ة ق�يرة ق�ض��اء �سلفي��ت ،وهي خريج��ة خدم��ة اجتماعية
م��ن جامعة القد���س املفتوحة �إن "طريقي مل يك��ن �سهال ،لكني
جعلت��ه �سه�لا ب�إرادتي وطموح��ي فلأبد �أن ال تر�ض��ى بالقليل
لت�أخذ الكثري".
وت�ضيف بكر �إن من الطموحات التي كنت �أ�سعى لها �أن يكون لدي
م�شروعي اخلا�ص بغ�ض النظر عن نوعه ،و�أنه يف �أواخر درا�ستي
اجلامعية ب��د�أت بالتفكري ب�إن�شاء م�شروع ،وب��د�أت البحث ب�شكل
معم��ق عن نوعيت��ه ،فوجدت �أن م�ش��روع "املعاطة -حمل دجاج
وجمم��دات" منا�سب ،خ�صو�صا �أنه غري متوفر يف قريتي ،و�أن من
الأ�سباب التي دفعتني لذلك هو �أنه ال يوجد لدينا اي م�صدر دخل
ف�أنا م�س�ؤولة عن عائلتي خ�صو�صاً �أن �أبي عاطل عن العمل ولدي
�أخ و�أخت يدر�سان باجلامعة.

مرافقة د .عزمي

وبين��ت بك��ر �أن��ه بالبداي��ة كان لديها بع���ض التخوف م��ن ان�شاء
ه��ذا امل�شروع" :اخل��وف كان م�سيطرا علي ،ولك��ن �شيئا ف�شيئا،
وب��الإرادة التي متلكتني ،تط��ور الأمر بع��د م�شاركتي يف برنامج
�أم��ل التابع مل�ؤ�س�س��ة "مفتاح" الذي انته��ى مبرافقتي لل�شخ�صية
القيادية د .عزم��ي ال�شعيبي ،وهو مفو�ض م�ؤ�س�سة "�أمان" ،ومن
خ�لال هذه التجربة قمت بالتخل�ص م��ن التخوف يف داخلي ،فهذه
التجرب��ة غريتن��ي ،فالدكت��ور كان يق��ول يل دوم��ا �إن البداية هي
�ش��رارة جتعلك تنطلق .يف البداي��ة خاطرت �أو بادرت ،وجنحت،
كان هناك تقبل كبري من العائلة واملحيط ،ولكن ال يخلو الأمر من
وج��ود معار�ضني من القرية لعدم تقبل وج��ود فتاة يف "معاطة"
دج��اج لتلحقه��ا ت�س��ا�ؤالت�" :ش��و بده��ا تقع��د مبعاط��ة دج��اج
ت�ساوي".

مل حت�صل على فر�صة فانتزعتها

وتتابع بكر" :هناك �آالف اخلرجني دون وظائف ووجود الطموح
وامل�س�ؤولي��ة جت��اه نف�سي وعائلت��ي دفعني للم�ض��ي قدماً وخلق
فر�صت��ي خا�ص��ة ،بالإ�ضافة لذل��ك فهناك ر�سالة �أمتن��ى �أن ت�صل
للن�س��اء �أوال ومن ثم �إىل كافة املجتمع ،فاملجتمع الذي انتمي اليه
يف الوق��ت احل��ايل منفتح نوعا ما وهناك ن�سب��ه تعليم ال ب�أ�س بها،
فكوين نا�شطة يف القرية وخارجها ولدي اجنازات وعالقات ب�أفراد
القري��ة من ن�س��اء ورجال ،حتى �إن ن�سبة كب�يرة منهم يقدمون يل
الدعم با�ستمرار.
وت�ضي��ف بكر �أن م��ن الأحداث الت��ي �أثرت فيها ودفعته��ا لإن�شاء
امل�ش��روع هو "الإدراك �أن امل��ر�أة كلما كانت قوية اقت�صاديا كانت
لديه��ا القوة يف اتخاذ الق��رار و�أن تكون م�س�ؤولة عن نف�سها ،و�أنه
كلم��ا كانت لديه��ا احلرية �أكرث ال تنتظر �أن مي��ن عليها �أحد ،ومع
الوق��ت ت�صبح م�ؤثره �أك�ثر يف �أ�سرتها ،وكذلك م��ن �إمياين املطلق
ب���أن امل��ر�أة عن�صر فع��ال جد ًا يف التنمي��ة وكذل��ك �أرى الكثري من
الن�س��اء يف جمتمعي ممن يتعر�ضن للطالق �أو وفاة الزوج �أو �أحد
الوالدي��ن ويف النهاية يكون م�صريهن وم��ا يتعر�ضن له هو �إهانة
وذل ب�سبب اعتبارهن عالة على املجتمع" .

لنا �صاحبة التغيري

وع��ن هذه االنعطافة االجتماعية تقول لنا�" :أريد من هذا التغيري
�أن �أق��وم بالت�أثري مبن حويل خا�صة االن��اث ،طموحي التغري و�أن
يق��ال ع��ن لنا بك��ر "�صاحبة تغي�ير" �أري��د �أن �أغ�ير بالفتيات من
الناحي��ة االجتماعية لزيادة فر�صة الن�ساء يف جمال �صنع القرار،
و�أن �أغل��ب م�شاكل الن�ساء حتدث لعدم وج��ود قرار لهن �أو قدرة
على تقدميه".
وتتاب��ع بك��ر" :قيام��ي به��ذا امل�ش��روع ج��اء م��ن ب��اب التح��دي
والإ�ص��رار على �أن امل��ر�أة قادرة على العم��ل وال يوجد �أي مربر
مينعه��ا من ذلك والن�ساء يف جمتمع��ي ينق�صهن اجلر�أة والتمكني
واملعرف��ة ب�أهمي��ة دورها وما ل��ه �أثر على حياته��ا االجتماعية �أو
ال�سيا�سي��ة وهذا ما يعززه املجتمع الذك��وري الذي من م�صلحته

�أن تبق��ى املر�أة يف ه��ذه الدائرة املغلقة الت��ي و�ضعها فيها ،وهي
املنزل وتربية االطفال".

حلم من ال�صعب التخلي عنه

وبين��ت بك��ر �أن "امل�شروع كان مبثابة حلم وم��ن ال�صعب التخلي
عن��ه ،فاملو�ض��وع لي���س مادي��ا بقدر م��ا ه��و طم��وح وذات ،لهذا
فامل�ش��روع �سيبق��ى قائم��ا وق��د قمت قب��ل �أقل م��ن �شه��ر ب�إ�ضافة
ت�صنيع غذائ��ي للم�شروع وهناك �سيدتان من قريتي تقومان بهذه
املهمة اي الت�صنيع الغذائي".
وت�ضي��ف" :جتارت��ي لي�ست بعيدة ع��ن جمال درا�ست��ي الن طبيعة
امل�ش��روع ت�ص��ب يف تنمية املجتم��ع والأ�سرة .هن��اك قبول جمتمعي
وحت��ى من قبل اال�صدق��اء باجلامعة وامل�ؤ�س�سات الت��ي اتطوع بها،
ولك��ن عندما احت��دث معهم عن طبيع��ة امل�شروع ت�صيبه��م الده�شة
وي�س�ألونن��ي �أن كن��ت اعم��ل ب��ه �أم ال ،وما ه��و ر�أي املجتمع والأهل

بعد ذل��ك ،و�أتلقى العديد من التعليقات مث��ل (�أنت قوية ..جريئة..
رائعة ..يا ريت نعمل هيك ..م�ش غلط) وخ�صو�صا من ال�صديقات".
وع��ن اجلهات االجتماعي��ة التي تدعمها تقول بك��ر" :املجموعات
ال�شبابي��ة التي كنت اطلعها على فكرت��ي كان افرادها ي�ستغربون
وتتغ�ير مالمح وجوهه��م ،وكنت اجيبهم "م��ا ت�ستغربوا ب�س انا
مل��ا بدي افتح م�شروع ب��دي �أ�شوف �شو طبيع��ة املجتمع والبيئة
وم��اذا يحت��اج ومن خالل ذل��ك وجدت �أن معاط��ة الدجاج �أف�ضل
�شيء ،و�أنا ال �أرى �أنها م�شكلة".
وع��ن اثر امل�ش��روع ،تق��ول بكر :يوج��د �إقبال عل��ى امل�شروع من
املجتم��ع والكث�ير م��ن الن�س��اء يت�صلن حلج��ز التو�صي��ات على
دواجن ،وهناك تعليقات جي��دة منهن ،فبع�ضهن يقلن يل" :منيح
�إنك فتحتي املحل" وهذا بحد ذاته ت�شجيع من الن�ساء.
• خريجة حدي ًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

��ـ���ـ���ة ل����ف����ك احل���������ص����ار وحت���������س��ي�ن ف�����ر������ص احل����ي����اة
عن التكلفة الباهظة التي تتكبدها املراكز نتيجة �شح الوقود
واالعتم��اد ب�ش��كل متوا�ص��ل على املول��دات ،كم��ا �أن حركة
ال�سف��ر للطلب��ة احلا�صل�ين عل��ى من��ح درا�سي��ة يف اخلارج
مرهق��ة و�شاق��ة ب�سب��ب الإغ�لاق املتوا�ص��ل للمعابر ،حيث
ي�ضطر بع�ض الطلبة لت�أجي��ل الف�صل الدرا�سي �أو االلتحاق
مت�أخر ًا".

من�صة االنطالق

م��ن جهتها قالت رنا ح�س�ين ،مدربة لغة �إجنليزية� ،إن هناك
وعي��ا يف غ��زة �أكرث م��ن ذي قب��ل لأهمية اللغ��ة الإجنليزية
و�إقب��اال وا�ضحا لتعلمها وخا�ص ًة من قبل ال�شباب والفتيات
الذي��ن �أ�صبح��وا �أك�ثر �إدراكاً لأهمية اللغ��ة الإجنليزية يف
حت�س�ين فر�صه��م يف احلي��اة الأكادميية واملهني��ة ،م�شري ًة
�إىل �أن��ه على الرغم من حالة احل�ص��ار والو�ضع االقت�صادي
ال�صعب ال �سيما بعد العدوان الإ�سرائيلي العام املا�ضي� ،إال
�أن �أع��داد الطلب��ة امللتحقني بالربامج املختلف��ة لتعلم اللغة
يف اط��راد عام��اً بعد عام حي��ث يعتربونه��ا من�صة االنطالق
لتحقيق �أحالمهم وطموحاتهم.
و�أ�ضاف��ت :هناك �إقبال وا�ضح عل��ى تعلم اللغة االجنليزية
ال �سيم��ا يف ف�ترة ال�صيف حيث يتم ا�ستثم��ار فرتة الإجازة
يف املخيم��ات املعرفي��ة والتثقيف��ة ،م�ش�ير ًة �إىل �أن �أغل��ب
امللتحق�ين بال��دورات يف �أيام ال�صيف ت�تراوح �أعمارهم من
 12لـ  17عا ًما ،ويف الأيام العادية من  17فما فوق.
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"احلال" حاورت �إعالميني وباحثني حول جتاربهم

ال�صحاف��ة يف الداخ��ل الفل�سطين��ي املحت��ل ب�ين املت��اح وامل�أم��ول

�سلمان ناطور.

�أنطوان �شلحت.

حنان حبيب اهلل.

غادة أسعد

م�صطفى كبها.

منى �أبو �شحادة.

واخلا�سر يف النهاية هو املجتمع العربي.

لع��ل التجرب��ة ال�شخ�صي��ة ل�صحافي��ي الداخ��ل
الفل�سطين��ي املحتل عام  ،1948وتبدي��ل �أماكن العمل
با�ستمرار ،ب�ين و�سائل الإعالم املحلي��ة املختلفة ،هي
دليل وجود �إ�شكالية جدية يف الإعالم املحلي� ،سواء يف
مواق��ع االنرتنت �أو ال�صحاف��ة املكتوبة ،بينما يختلف
الواق��ع يف الإع�لام املتلفز ،فرغ��م �أنه ي�شه��د مناف�سة،
لكن االرتباط بالقن��وات العربية والعاملية ،يجعل من
املهنة �أكرث ربحً ا وانت�شا ًرا ،وهذا هو املطلوب.
�صحافيون كرث تنقلوا بني ال�صحف واملواقع؛ �صحف
�أغلق��ت مكاتبها ب�سب��ب العجز امل��ادي ،و�أخرى يحلو
له��ا ر�سم اخلط��وط احلمراء للكتاب��ة ،و�صحف �أخرى
تنطل��ق ثم تتوقف لأن �أ�صح��اب ال�صحف ال عالقة لهم
مبهنة ال�صحافة.
عن جتارب ال�صحافيني يف الداخل الفل�سطيني املحتل،
حتدث��ت "احل��ال" مع عدد منه��م عن واق��ع ال�صحافة
والأف��ق امل�أم��ول يف ه��ذا املج��ال ،ال��ذي يح��اول في��ه
�أ�صحاب القدرات املهني��ة حتقيق حلمهم باالنت�شار يف
ظل الو�ضع الإعالمي الراهن.

حبيب اهلل :ال�صحافة
العربية �ستختفي!

تتح��دث حن��ان حبي��ب اهلل (ع�ين ماهل) ع��ن جتربتها
ال�شخ�صي��ة يف مواقع �إنرتن��ت بالداخل ،فتقول :يف ظل
الظ��روف ال�صعب��ة التي يعي�شها املجتم��ع الفل�سطيني
يف الداخ��ل و�سيا�س��ة ت�ضيي��ق اخلن��اق علي��ه من قبل
امل�ؤ�س�س��ة احلاكم��ة ،والت��ي نلم�سه��ا ب�ش��كل خا�ص يف
جمال االعالم� ،إال �إن الإعالم العربي ،للأ�سف ال يتطرق
للملفات ال�سيا�سية والأمنية ،لغياب اجلر�أة والتخوف
من امل�ساءلة القانونية /الأمنية.
الي��وم ،حتولت ال�صح��ف املحلي��ة �إىل �صحف جتارية
من الط��راز الأول ،وتبيع الق��ارئ منتوجات �إخبارية
تواف��ق املعلن�ين والداعم�ين ،بينما تنع��دم املهنية يف
ع��امل ال�صحاف��ة ،ف�لا موا�ضي��ع جدي��ة وال حتقيقات
�صحافي��ة� ،إنه��ا جمرد مق��االت ال تع�بر يف الغالب عن
الواقع يف الداخل.
وتعتق��د حن��ان ،م��ن جترب��ة �شخ�صي��ة� ،أن "معظ��م
ال�صح��ف املحلي��ة مت��ر ب�ضائق��ة مادي��ة ،وق��د ن�شه��د
اختف��اء بع���ض هذه ال�صح��ف ،خا�ص ًة �أنه��ا ال حتتفظ
بكوادر مهنية ،وال تراعي القراء ،فيما يت�سع ا�ستخدام
مواقع االنرتنت وال�سو�شيال ميديا بكافة جماالته".

�أبو �أحمد :الإعالم املهني يطور ال�شعوب

ت��رى هي��ا �أب��و �أحم��د (النا�ص��رة) �أن توج��ه و�سائ��ل
الإع�لام ه��و الذي يح��رك الثقاف��ة املحلي��ة� ،إذ �إن نقل
اخل�بر وطريق��ة �صياغت��ه ي�ساهم��ان برف��ع م�ست��وى
ال�صحاف��ة �أو �إ�ضعافها ،لكن ما مي�س ال�صحافة اليوم،

ه��و اال�ستح��واذ وال�سيط��رة عل��ى ال�صحيف��ة ماديً��ا
وم�ضام�ين ،وللأ�س��ف ،بات مالك��و ال�صح��ف يقررون
م�ص�ير ال�صحافي�ين الذي��ن در�سوا الإع�لام على مدى
�أرب��ع �سنوات ،وفج�أ ًة وجدوا �أنف�سهم حمكومني ملزاج
�صاحب و�سيلة الإعالم.

دال�شة :بني اجلدية واال�ستخفاف!

يق��ول رائد دال�ش��ة (البعينة -جني��دات)" :ميكننا �أن
ن�ص��ف ما يجري يف ال�ساحة الإعالمية يف الداخل بحالة
الفو�ض��ى ،م��ن حي��ث امل�ضام�ين �أو امل�ساح��ة املتاحة
لل�صحافي�ين يف ت�أدية عملهم بحرية �أو حتى من ناحية
ظ��روف عمله��م ،وميكن الق��ول �إن �شريح��ة كبرية من
ال�صحافي�ين يف الداخ��ل يعي�شون �أزم��ة و�صراعاً �شبه
دائ��م بني قب��ول احلي��ز املت��اح مهنياً وظ��روف عملهم
و�أجوره��م ،وه��ذا م��ا يجع��ل ع��ددًا م��ن ال�صحافي�ين
يرتك��ون مهنته��م ويتجهون للعمل يف جم��االت �أخرى:
ك�ش��ركات �إعالن� ،أو عالقات عام��ة� ،أو تدري�س �أو مهن
�أخرى".
وي�ضي��ف" :ت��كاد تختف��ي التحقيق��ات ال�صحافي��ة يف
الإع�لام املحلي ،يف حني ين�شط �إعالمن��ا وراء الأخبار
ال�سريعة التي ال حتتاج �إىل جمهود �صحايف كبري ،مقابل
التقارير الت��ي تعتمد على البح��ث والتق�صي وحتتاج
جل��ر�أة الو�سائ��ل الإعالمي��ة وكذلك �إىل دع��م ال�صحايف
وتخ�صي���ص م��وارد مالي��ة �أك�بر ،لكن يف ظ��ل �سيا�سة
"املهادن��ة واحلياد" ال�سائدة �سيا�سياً واجتماعيًا� ،إىل
جانب اجلانب التجاري ،فرتى �أن هذا العمل ال�صحايف
احلقيق��ي �شبه مغيب حملياً ،وهن��ا يغيب دور الإعالم
اال�ستق�صائي والناقد الذي يك�شف املعلومات للجمهور
ويث�ير اجلدل والر�أي العام ،ويتحول بنف�سه �إىل �إعالم
م�ستهلك للخرب ال�سريع".
وح�س��ب الإعالم��ي دال�ش��ة ،ف�إن��ه "مقاب��ل الإع�لام
التج��اري ال��ذي �أحتدث عن��ه هنالك الإع�لام احلزبي
الذي يعترب �أكرث ج��ر�أة ونقدًا يف التعاطي مع الأخبار
املتعلقة بال�سيا�سيات الر�سمية احلكومية ،وكذلك �أكرث
م�س�ؤولي��ة يف تن��اول الق�ضاي��ا والظواه��ر االجتماعية
املحلي��ة� .إعالمنا املحلي مبجمله ،ب��كل �أ�سف ،ال يوفر
مناخاً �صحافي��ا مالئماً لعمل �صح��ايف حقيقي ،ولذلك،
ف���إن ال�صح��ايف ب�ش��كل خا���ص وجمتمعن��ا ب�ش��كل عام
يدفع��ان ثمناً كبريًا ج��راء ذلك ،الأمر ال��ذي يجعله ال
يتط��ور مهنيًا بال�شكل ال��ذي ي�صبو �إلي��ه ،ويجد نف�سه
�أمام العديد من اخليارات �أحالها مر".
ور�أى دال�شة �أن املواطنني يفتقدون يف الداخل لل�سلطة
الرابع��ة "امل�شاك�س��ة" الت��ي متج��د حق��ه يف املعرفة،
وهك��ذا نفتقد ال�صحافة -الرقي��ب ،وك�شف امل�ستور يف
الق�ضاي��ا العامة والف�س��اد يف امل�ؤ�س�س��ات اجلماهريية
ويف احلك��م املحل��ي ،ويف ال�سيا�س��ة واحلي��ز الع��ام،

�أبو �شحادة :كنت �أقر�أ ال�صحف ب�شغف

تق��ول من��ى �أب��و �شح��ادة (النا�ص��رة)" :يف املرحل��ة
الثانوي��ة ،كنت �أنتظ��ر يوم اجلمعة -نهاي��ة الأ�سبوع
ب�شغ��ف كب�ير ،ف�أ�س��ارع لأقتن��ي ال�صح��ف العربي��ة
ال�ص��ادرة يف البالد ،كن��ت �أقر�أ افتتاحي��ات ال�صحف،
والتقارير ،وقد تر�سخت �أ�سماء ال�صحافيني يف ر�أ�سي،
لك��ن الأم��ر اختلف متامً��ا حني ب��د�أت عمل��ي الأول يف
ال�صحاف��ة� .أيقن��ت �أن �صحافتنا العربي��ة حتولت �إىل
�ش��ركات ا�ستثمار ،فهمها الأوحد م�سايرة فالن وعالن،
ول��كل �صحيفة خطوط حم��راء ال تتعداه��ا خوفاً على
م�صاحله��ا و�إعالناتها التي لوالها مل��ا بقيت ال�صحيفة
قائمة.
وت�ضي��ف�" :س�أبتعد عن جتربت��ي ال�شخ�صية لأتطرق
لعمال��ة الأطف��ال يف و�سائ��ل االع�لام العربي��ة ،طالب
املدار���س الذي��ن كان��وا يحلم��ون بالت��درب ور�ؤي��ة
ا�سمائه��م يف ال�صحف العربية ،وكانت هيئات التحرير
ت�ستبدله��م مبرا�سليها وموظفيه��ا للعمل تطوعً ا بحجة
تدريبهم ،هذا من جهة ،ناهيك عن حتويل ال�صحف �إىل
م�صدر للبيانات ،ال �أكرث".

عيد :حمدودية ال�صحافة احلزبية

يتح��دث ال�صحايف ربيع عي��د (عيلبون) عن جتربته يف
�صحيف��ة "ف�صل املق��ال" ،فيقول� :أعم��ل يف ال�صحيفة
من��ذ خم���س �سن��وات ،وه��ي �أ�سبوعية تابع��ة حلزب
التجم��ع ،وقد تنقلت فيها فعملت مرا�سال ثم حمررا ثم
رئي�س حترير.
ي�ضي��ف" :ال توج��د و�سيل��ة �إع�لام ال يواج��ه فيه��ا
املح��رر بع�ض املواقف التي ي�ضط��ر فيها �إىل التنازل
ع��ن ن�ش��ر �أم��ور معين��ة ،ب�سب��ب طبيع��ة امل�ؤ�س�سة
الإعالمي��ة الت��ي يعم��ل فيه��ا ،وه��ذا �أم��ر متف��اوت
م��ن م�ؤ�س�س��ة لأخ��رى ويتعل��ق بطبيع��ة امل�ؤ�س�سة
وامل�ش��روع الإعالم��ي ال��ذي تبني��ه وارتباطات��ه
ال�سيا�سية واالجتماعية".
ويتاب��ع" :هن��اك حمدوديات معين��ة يف ال�صحافة
احلزبي��ة بال��ذات� ،إال �أنني من خ�لال جتربتي ،مل
�أ�شع��ر بوج��ود مق���ص الرقي��ب يف ال�صحيف��ة� ،أو
قي��ام م�س�ؤول مع�ين بفر�ض ن�شر �أو من��ع ن�شر �أي
م�ضامني وف��ق اعتبارات��ه .بع���ض الق�ضايا كانت
ت���ؤدي �إىل ات�ساع رقع��ة النقا�ش ،وهو �أمر طبيعي
و�إيجابي".
وع��ن ال�صحاف��ة احلزبي��ة ،ق��ال" :ين�ص��ب اهتمامنا
يف التوج��ه ب�ص��ورة �أو�سع من املفه��وم احلزبي فقط،
فال�صحيف��ة منفتح��ة عل��ى خمتل��ف الق�ضاي��ا ،حت��ى
يف تن��اول وتغطي��ة �أح��داث �أو �شخ�صي��ات حم�سوب��ة
عل��ى ح��ركات �سيا�سية �أخ��رى ،وهو �أم��ر متيزت فيه
ال�صحيف��ة ع��ن �صح��ف �أخ��رى حزبي��ة موج��ودة يف

هيا �أبو �أحمدز

الداخل .ي�شار �إىل �أن الت�صنيف احلزبي غري وارد بتا ًتا
يف تغطية الأحداث �أو ال�شخ�صيات الثقافية �إميا ًنا ب�أن
الثقافة يجب �أن تك��ون فوق احل�سابات احلزبية لأنها
م�شروع لكل املجتمع ،بكافة �أطيافه".
وخت��م قائ ً
�لا" :بع�ض املواد التي ن�ش��رت يف ال�صحيفة
كنت �أتوقع �أن تخلق �إ�شكالية مع البع�ض ،لكنني �أعلم
�أنه لي�س بالإمكان �إر�ضاء اجلميع ،و�أن على ال�صحافة
�أن تكون حرة مئة باملئة".

كبها :خطاب فئوي فوقي وغري موحد

يتط��رق الباح��ث م�صطفى كبه��ا �إىل �أزم��ة ال�صحافة
يف الداخ��ل وارتباطه��ا بال�سيا�س��ة ،فيق��ول :حتتاج
ال�صحاف��ة �إىل ثالثة عنا�ص��ر :االطالع على كل ما هو
جدي��د ،وت�صميم الر�أي الع��ام ،و�إعطاء القارئ وق ًتا
ممتعً��ا يق�ضيه يف الق��راءة .وملوازنة ه��ذه املعادلة،
فاملطلوب مهنية عالية ،لكن الواقع الإعالمي خمتلف
لدين��ا ،يف ظل عدم املهنية يف ع��امل ال�صحافة ،كما �أن
ال�صح��ايف العرب��ي ال ميل��ك املاكن��ة الإعالمي��ة التي
ميلكها الإ�سرائيليون ،وبالتايل ،ف�إن و�ضع ال�صحافة
املحلي��ة �صعب ،كما �أن��ه ال توجد ميزاني��ات كافية،
م��ا يعني ع��دم الق��درة عل��ى جل��ب �أ�صح��اب �أقالم
حرة وجدي��ة .ومل ي�ستط��ع الإع�لام العربي تغطية
امل�ساح��ات الكافي��ة ،ب�سب��ب اخلط��اب ال��ذي يحمله
ه��ذا الإعالم ،يف ظ��ل اخلطاب الفئ��وي الفوقي وغري
املوحد.

ناطور :ت�أثري �ضعيف على املجتمع

م��ن جهت��ه ،يقول الكات��ب �سلمان ناط��ور" :ال�صحافة
الفل�سطيني��ة ال تق��وم بنق��د املجتم��ع ،وال تك�ش��ف عن
مظاه��ر �سلبي��ة في��ه ،وتناق�شه��ا ب�ش��كل �صحيح ،وال
تق��وم بدور النقد الإيجابي ملظاهر اجتماعية و�سلبية،
وبالت��ايل ،ال يقا���س ت�أث�ير ال�صحاف��ة العربي��ة عل��ى
املجتم��ع الإ�سرائيل��ي ،بينم��ا تنج��ح و�سائ��ل الإعالم
العربية ب�إ�سقاط حكوم��ات وتغيري �سيا�سات ،بينما ال
جن��ر�ؤ نح��ن يف ال�صحافة املحلية بالتط��رق �إىل ق�ضايا
بهذا البعد املو�ضوعي".

�شلحت :م�شهد متحول

ويعق��ب الباح��ث �أنطوان �شلح��ت ،قائ ً
�لا" :امل�شهد
الإعالم��ي الفل�سطيني يف الداخ��ل متيز حتى �أوا�سط
الثمانيني��ات ب�سيط��رة تام��ة للإع�لام احلزبي الذي
يتب��ع للأح��زاب ،ث��م وجدنا الح ًق��ا م�شه��دًا تتحرك
في��ه و�سائل الإع�لام التجارية ،وه��ي و�سائل �إعالم
تقوم ب��دور قطري ،و�شي ًئا ف�شي ًئا ،بد�أ امل�شهد يت�سع
لي�شم��ل �صحف��اً جتارية ه��ي مبثابة �صح��ف حملية
�أك�ثر من كونها �صح ًف��ا قطرية ،وبطبيعة احلال هذا
ينعك�س � ً
أي�ضا على اخلطاب الإعالمي الفل�سطيني يف
الداخل.
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م�������س���رح احل����ري����ة ي���ف���ر����ض "احل�صار" ع���ل���ى م�������س���ارح �أوروب�����ي�����ة
ميسون زعبي *
�ضم��ن عملي��ة بح��ث وتطوي��ر ا�ستمرت �سن��ة ون�ص��ف ال�سنة،
ب��د�أ يتك ّون عمل م�سرح��ي بعنوان "احل�صار" حت��اول �أحداثه
جت�سيد احل�صار عند اجتي��اح مدينة بيت حلم ،و�أخرج العمل
املخ��رج الفل�سطيني نبيل الراعي (خمي��م العروب) واملخرجة
زوي لفارتيت��ي (لن��دن) وي�ش��ارك في��ه جمموع��ة م��ن املمثلني
امل�سرحي�ين الفل�سطيني�ين (ح�س��ن طه ،احم��د رخ ،في�صل ابو
الهيجا ،احمد طوبا�سي ،ربيع حنيني ،ميالد قنيبي).
وخ�لال التح�ضري للعمل� ،أج��رى املخرجان مقابالت مع �سبعة
من املقاوم�ين املبعدين بالإ�ضافة �إىل �أ�شخا�ص تواجدوا داخل
الكني�سة خالل وقوع احلدث.
افتت��ح العمل امل�سرحي يف الرابع م��ن ني�سان يف م�سرح احلرية
مبخي��م جن�ين ،حيث تزام��ن مع ذك��رى ح�صار كني�س��ة املهد،
وم��ن ثم بد�أت جول��ة عرو�ض يف ال�ضف��ة ،انتق��اال �إىل بريطانيا
و�سكوتلن��دا لتكملة جولة عرو�ض �ضخمة مكونة من ً 26
عر�ضا
يف ع�شر مدن خمتلفة ،وهي �أكرب جولة عرو�ض يقوم بها م�سرح
فل�سطيني حتى هذا اليوم.
ويف حديثٍ مع املمثل امل�سرحي ح�سن طه ابن قريه كابول عن دوره
يف م�سرحي��ة "ح�صار" وال�شخ�صية التي ق��ام بتج�سيدها قال" :يف
�إبري��ل ع��ام  2002وتزام ًنا مع عملية "ال�س��ور الواقي" ،اجتاحت
ق��وات االحت�لال مدينة بيت حل��م وحا�صرت �أهله��ا .جمموعة من
املقاوم�ين الفل�سطينيني ت�صدوا لقوات االحتالل لكن �سرعان ما مت
دفع ه�ؤالء املقاومني �إىل كني�سة املهد ليتخذوها ملج�أ لهم".
واو�ض��ح ط��ه ان العم��ل امل�سرح��ي ي�ستذكر الكثري م��ن الق�ص�ص
التي تعك�س ال�صمود البطويل والأ�سطوري للمقاومني الذين كانوا
م��ن خمتل��ف الف�صائل� .أحدهم �أ�صيب بر�صا�ص��ة يف بطنة ما �أدى
�إىل خ��روج �أح�شائه والت�سبب برائح��ة كريهة جدًا انت�شرت داخل
الكني�س��ة االمر الذي �سب��ب املعاناة له ولغ�يره لكنه رغم ذلك مل
يخ��رج .وا�ستذكر اي�ضا ان �أحد املقاومني ا�صيب يف رجله �إ�صابة
بالغ��ة قبل دخوله اىل كني�سة املهد ،فقد ت�سببت الر�صا�صة بتفتت
عظم الرجل لكنه �صمد مدة  39يومًا رغم الأمل واملعاناة.
ويعود طه بذاكرته اىل اليوم الرابع من احل�صار عندما حاولت
كتيب��ة ا�سرائيلية خا�صة اقتح��ام الكني�سة ،ما ت�سبب بح�صول

انفج��ار والتهام الن�يران �ﻷ حد �أق�سام الكني�س��ة ،لكن املقاومني
ت�صدوا للكتيبة و�أوقعوا خ�سائر ب�شرية يف �صفوفها.
وخالل احل�صار ا�ست�شه��د � 8أ�شخا�ص داخل الكني�سة بني مدين
ومقاتل ،و�أول �شهيد كان قارع �أجرا�س كني�سة املهد.
وج�س��د طه �شخ�صية ابراهيم عبي��ات ،وعن ال�شخ�صية يقول:
عب ّي��ات هو من قياديي كتائب �شهداء الأق�صى يف بيت حلم .كان
عم��ره �آنذاك � 28سنة وكان �أحد املطلوبني كون �إ�سرائيل تتهمه
بامل�س�ؤولي��ة عن تنفيذ عمليات فدائية .اعتق��ل مدة � 3سنوات،
وكان يق��ول �إن��ه تع��رف على فل�سط�ين من خ�لال التجوال بني
املعتق�لات .خ�لال احل�ص��ار ،ويف حماول��ة لتحطي��م معنوياته
�أح�ضروا �أم��ه �إىل �ساحة الكني�سة لتطلب منه اخلروج وت�سليم
نف�س��ه .لكنه��ا قال��ت ل��ه" :واهلل �إذا �سلمت حالك بقط��ع البز ايل
ر�ضع��ك" .عبي��ات كان يق��ول �إن االحت��اد الأوربي �أك��د لهم �أن
ف�ترة الإبعاد �ستكون �سنة وبعدها �سيعودون �إىل الوطن ،و�أنه
كان يف�ضل املوت داخل الكني�سة على الإبعاد.
وع��ن الزوايا اخللفية يف �شخ�صية ابراهيم ،يقول طه� :إبراهيم
يخ��اف الأماك��ن املرتفع��ة وعن��د نقله��م بالطائ��رة ب��د�أ اح��د
املقاوم�ين بالغن��اء "لطل��ع ع الطيارة ف��وق و�أف��كك براغيها"،
وعندها انتف�ض ابراهيم قائ ًال :دخلك خلينا نو�صل �ساملني.
وي�ض��ف ط��ه :ت��زوج �إبراهيم م��ن �إح��دى قريباته بع��د مرور
� 3سن��وات عل��ى الإبع��اد ومل يوقع �شخ�صيًا عل��ى عقد الزواج
ب��ل وق��ع بالوكالة ،ل��ه الآن � 4أوالد ،وهو �شدي��د الغ�ضب على
ال�صفقة وال�سلطة ويقول "ن�سيونا".
وع��ن نب��وءة امل�سرحي��ة يتاب��ع ح�س��ن ط��ه قائ�لا :م�سرحي��ة
"احل�صار" هي لب ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني� ،إنها تعك�س كل
م�آ�س��ي �شعبنا قبل عام  48وحت��ى اللحظة ،من م�أ�ساة الهجوم
واالقتحام �إىل احل�صار ثم التهجري والنفي .لكنها يف ذات الوقت
ق�ضية ن�ض��ال و�صمود رغم كل حم��اوالت التجويع والرتكيع.
م�ضي ًفا :عندما اطلعت على تفا�صيل ما حدث� ،أيقنت �أن ه�ؤالء
ال�شب��اب هم من حا�ص��ر وهزم االحت�لال الذي ا�ستخ��دم كافة
الأ�ساليب احلقرية كي يركعهم ويعتقلهم.
وتاب��ع ط��ه :بالن�سب��ة يل" ،احل�صار" م��ن �أهم الأعم��ال الفنية

لقطة من م�سرحية احل�صار.

التي قمت بها حتى الآن� ،إنها ت�سلط ال�ضوء على ق�صة �إن�سانية
ح ّي��ة م��ا زال �أبطالها يعانون ،ونك�شف م��ن خاللها ما حدث بني
�أ�س��وار الكني�سة من �أحداث و�صراع ب�ين املقاومني واالحتالل
وبني املقاومني �أنف�سهم .هذا حدث تاريخي يجب بحثه وك�شفه
وتعريف��ه للذي��ن جهل��وه �أو ن�س��وه .امل�سرح والف��ن ب�شكل عام
و�سيل��ة و�أداة قوي��ة ج��د ًا و�أحيا ًن��ا فتاك��ة يف تروي��ج �أحداث
و�أف��كار ورمبا قلب مفاهي��م معينة مغرو�س��ة يف �أذهان النا�س.
الأف�لام الأمريكية الهوليوودية والإ�سرائيلية �أي�ضا تعمل على
احل��ط م��ن قيمة الإن�س��ان العرب��ي وتر�سيخ دونيت��ه وو�ضعه
يف قال��ب الهمجي��ة والإره��اب ،وباملقاب��ل تعم��ل عل��ى �إع�لاء
�إن�سانية الأمريكي والإ�سرائيل��ي .علينا حماربة هذه القولبات
وحتطيمها بالفن وبو�سائل �أخرى.
وع��ن تفاع��ل اجلمهور الغربي م��ع عمل "احل�ص��ار" ،قال طه:
�أثناء جولة العرو�ض يف اململكة املتحدة الحظ النا�س �أن هناك
من تع ّمد تغييب احلقيقة من قبل االعالم الغربي ونقل �أكاذيب

هدفه��ا ت�شويه عدالة الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة .وا�ضاف :من هنا
كانت امل�سرحية لك�شف حقيقة ما حدث من وجهة نظر املقاومني
وم��ن كان معه��م داخ��ل الكني�س��ة ،وك�س��ر القولب��ات والأفكار
امل�سبقة املهينة وغري العادلة حول �إن�سانيتنا وق�ضيتنا .ونحن
ننج��ح بذلك ،فاجلمه��ور الربيط��اين يتفاعل بقوة م��ع العر�ض
وهنال��ك ردود فع��ل �إيجابية م��ن اجلمهور والإع�لام .ونلم�س
الكثري من التعاطف والتماثل وحتى امل�س�ؤولية �أحيا ًنا.
وي�ؤك��د ط��ه �أن للمخ��رج نبي��ل الراعي �صوت��ا ا�سا�سي��ا يف العمل
امل�سرح��ي ،وعن ذلك يق��ول� :أهمية ا�ستخدام الفك��رة وتطويرها
وه��و ما قام به الراعي� -إىل عم��ل م�سرحي نبعت من امل�س�ؤوليةاخلال�صة يف ا�ستعادة الق�صة �ﻷ ن م�س�ؤولية الفن تكمن يف حماكاة
الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي الذي ع�شناه وما زلنا نعي�شه ،و�أن
ن�س�أل ال�س�ؤال ،و�أن ن�ستفز ونفتح �أبوابًا مل تفتح من قبل.
• �صحافية من النا�صرة

نان�سي ح��وا ..ا�سم جديد من فل�سطني ي�صعد �إىل برنامج "�أرب �آيدول"
محمود عدامة *
نان�س��ي ح��وا فنانة فل�سطينية من مدينة حيف��ا ،تبلغ من العمر
( 22عام��ا) ،مييزها حب احلياة وتع�شق الغناء منذ طفولتها،
غنت يف الكثري من احلفالت واملنا�سبات املهمة -حمليًّا وخارج
الب�لاد -وح�صلت على عدة جوائ��ز فنية ،وتتمتع بطلة جميلة
و�ص��وت خممل��ي ي�ستحق اال�ستم��اع ،طموح��ة وتع�شق الفن،
وهي طالبة جامعي��ة تدر�س علم ال�سلوك وت�سعى دائما لإتقان
�أعمالها.
وللوقوف على موهبة نان�سي ،التقت "احلال" الفنانة ال�صاعدة
الت��ي قال��ت �إنها ب��د�أت الغناء يف �سن مبكرة ،حي��ث كانت املرة
االوىل الت��ي اعتل��ت بها امل�سرح يف ال�ساد�س��ة من عمرها يف حفل
عي��د االم الت��ي نظمته املدر�سة وحينها نال��ت �إعجاب اجلمهور
ومن ثم انطلقت مب�شوارها الغنائي.
و�أ�ضاف��ت نان�س��ي" :الداع��م االول يل كان عائلت��ي و�أ�سات��ذة
املو�سيق��ى ،باالخ���ص اال�ستاذ املو�سيقي غ�س��ان حرب ومن ثم
اال�صدقاء وحتى يومنا هذا الدعم موجود واحلمد هلل".
يذك��ر ان نان�سي ا�شرتكت يف برنام��ج "عرفزيون" وحازت على
اللقب عام  ،2009وتغني باللغتني العربية واالجنليزية.
وعن جتربتها يف برنام��ج "عرفزيون" ،قالت نان�سي" :جتربتي
يف برنام��ج عرفزيون جتربة ممي��زة وجميلة ،اتاحت يل فر�صة
اكت�ش��اف امور جديدة عن نف�سي وع��ن �صوتي وقدراتي ،ومن
جان��ب �آخ��ر ،ان��ا م��ن الذي��ن ي�ؤمن��ون ان االهم م��ن اللقب هو
اال�ستم��رار واملثاب��رة ،ولك��ن ب�سبب انع��دام �ش��ركات الإنتاج
وقل��ة االطر املحف��زة ولعدة ا�سباب اخرى ق ّل��ت اعمايل الفنية
لف�ترة معينة وحينه��ا �شع��رت بالنق�ص والعط���ش للمو�سيقى
والف��ن فلملمت نف�سي وانطلقت م��ن جديد ،ومنذ ذلك احلني مل

ولن �أتوقف ب�إذن اهلل".
وا�ضاف��ت انها تفاج���أت من فوزه��ا يف برنام��ج عرفزيون لي�س
لع��دم ثقته��ا مبوهبتها ب��ل لعدم توقعه��ا احل�ص��ول على اكرب
ن�سب��ة ت�صويت وذل��ك النها قادمة م��ن مدينة ولي���س من قرية
حيث انه يف القرى يقوم جميع ابناء القرية وبدعم من املجل�س
بحمالت ت�صويت ملمثل القرية على عك�س املدن.
وقال��ت ان له��ا اغ��اين خا�ص��ة م��ن �ضمنها اغني��ة الف��وز بلقب
عرفزي��ون وه��و بعن��وان "فهم��ت كي��ف" م��ن كلم��ات را�ض��ي
م�شيلح و�أحلان غ�سان حرب وتوزيع الفنان كارم مطر ،وقامت
ب�إ�صدار اغنية مبنا�سبة عيد االم با�سم "نوارة هنا يا �أمي" من
كلمات ال�شاعر طوين �أندراو�س و�أحلان غ�سان حرب.
وا�ضاف��ت انه��ا يف عام � 2013أطلق��ت فيديو كلي��ب "كل �سنة"
وهذا الفيديو نال جناحا كب�يرا واعجاب اجلمهور حيث كانت
االوىل م��ن نوعه��ا للعمل م��ع �شركة كرو���س ميدي��ا برودك�شن
وكانت جتربة ممتعة.
ويف نف���س العام تق��ول نان�سي" :قم��ت ب�إحي��اء �أول كون�سريت
مو�سيق��ي م��ن انتاج��ي اخلا�ص "كون�س�يرت نطرون��ا" بقيادة
الفن��ان دروي�ش دروي���ش واغنية اخرى م�ص��ورة على طريقة
الفيدي��و كلي��ب مبنا�سبة عيد ر�أ�س ال�سن��ة وغريها من االعمال
واالنتاج��ات اخلا�ص��ة ،ا�ضافة للم�شارك��ة ب�أم�سيات مو�سيقية
وبرامج تلفزيونية و�إحياء حفالت خمتلفة".
واو�ضح��ت نان�سي انه��ا قامت بالغناء مع الفن��ان هيثم خاليلة
يف عر���ض "الدني��ا غن��وة" م��ن انت��اج جمعي��ة �سلم��ى للفنون
اال�ستعرا�ضي��ة وم��ن اخراج واع��داد وتدريب الفنان��ة فـريـال
خ�شيب��ون ،وعن تل��ك التجربة قالت" :كان��ت مميزة جدا حيث

قمن��ا ان��ا وهيثم والول م��رة بالغناء والرق���ص والتمثيل يف �آن
واحد يف لوحات فنية غنائية ا�ستعرا�ضية راق�صة مميزة".
واو�ضح��ت الفنانة حوا �أنها تقدم��ت للم�شاركة لربنامج "ارب
اي��دول" له��ذا العام الذي يعترب من ا�ضخ��م الربامج يف الوطن
العربي ،وقالت "كانت جتربة جميلة وامتنى ان �أت�أهل وا�ستمر
للمراح��ل االخرية وكلي ام��ل ان �أجنح يف و�ضع ب�صمة خا�صة
و�أن �أحتدى نف�سي واحاول اكت�شاف جوانب جديدة عن نف�سي
مل اعرفه��ا من قبل وهذا الربنامج �سيكون بداية جديدة لطريق
النجاح املن�شود".
وق��ال غ�سان حوا – �شقيق الفنانة -ان نان�سي بطبعها طموحة
ن�شيط��ة تعرف كي��ف ت�ستغل كل دقيق��ة يف حياتها ،ومع الوقت
اكت�شفن��ا ان لديه��ا مواه��ب اخ��رى مث��ل الرق���ص والتمثي��ل
فان�ضمت لفرق��ة �سلمى للفنون اال�ستعرا�ضي��ة و�شاركت بعدة
عرو���ض اهمها عر�ض "الدني��ا غنوة" مع الفن��ان هيثم خاليلة
حيث كانت بطلة العر�ض.
وا�ض��اف�" :شجعته��ا للم�شارك��ة بربنام��ج ارب اي��دول الن��ه
برنام��ج له وزن��ه يف الوطن العربي ومن خالل��ه ميكن ان ت�صل
للعاملي��ة فموهبته��ا ت�ستح��ق ان ي�سمعه��ا اجلمي��ع ،وانا ا�ؤمن
مبقدراتها وادائها و�ست�صل بعيدا جدا يف الربنامج وبعده".
وتاب��ع غ�س��ان :نان�س��ي ان�سان��ة متوازن��ة ب�شكل ع��ام ،وتعمل
اجواء فرح يف البيت وت�ضحكنا يف نهفاتها ،ويف الوقت ذاته هي
ان�سان��ة هادئة وواعية ،ت�ساعد وجتد ح�لا جلميع امل�شاكل مع
انه��ا �صغريتنا وهي اول م��ن نلج�أ اليه عندم��ا ن�شعر بال�ضيق
فت�صغي وتخفف ال�ضيق بكل طريقة ممكنة.
وق��ال م��ارون �شح��ادة خطيب نان�س��ي عنها" :ان�سان��ة حنونة

وحمبوب��ة تعطي لغريه��ا كل �شيء وال تنتظ��ر املقابل ،وتدخل
القل��ب ب�صوته��ا و�شخ�صيته��ا" .وا�ض��اف" :املو�سيق��ى ج��زء
ا�سا�س��ي ومه��م يف حياته��ا وال �أتخي��ل حياته��ا دون املو�سيقى
وعل��ى ر�أي نان�س��ي املو�سيق��ي غذاء ال��روح وه��ي ال ت�ستطيع
احلياة دون هذا الغذاء الروحي يوميا".
• طالب يف دائرة االعالم بجامعة بريزيت
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ل ّونوها وا�ستخدموا "امل�شاتيح" اخل�شبية و�أحجار البيوت املُد َّمرة

حارة يف غزة ت�صنع اجلمال من �أ�شياء ب�سيطة
حنان أحمد

يف �أزقة غ��زة ،وبعيدا عن اجلدران "امللطخة"
بال�شع��ارات احلزبي��ة� ،أو �أ�سم��اء ال�شه��داء
وكلمات العزاء والرتحيب والفرح؛ ثمة م�شهد
خمتل��ف ق��رب كني�س��ة دي��ر الالت�ين يف مدينة
غزة "ال َب َل��د" ،مل تتخيل يوم��اً �أن تراه يف غزة
احلزين��ة الت��ي د ّمره��ا االحتالل وانت��زع منها
ال�سعادة؛ هناك حيث حارة �أبو لنب التي جتهر
بالقول للعامل :غزة حتب احلياة ح َّبها للأر�ض
والفداء.
"احل��ال" زارت احل��ارة امللون��ة ب��كل �ألوان
الأمل وحاولت �أن تر�سم ق�صتها.
ده��انٌ � ،ساعدت��ه
�أب��و عب��د اهلل ال�صعي��ديّ ،
مهنت��ه يف بل��ورة الفك��رة وتفعيله��ا عل��ى
�أر���ض الواق��ع ،حي��ث ق��ال� ":أح��ب اجلمال
يف كل �ش��يء ،جمال الطبيع��ة ،جمال احلجر
وال�شج��ر واملطر ،جمال الزراع��ة والألوان،
اجلمال بكل معاني��ه� ،أح ّبه و�أرى �أن ال طعم
للحياة بدونه".

م�شاركة بالأفكار

كان ال�صعي��دي من��ذ �سن��وات يل��ون ج��دران
بيت��ه وين�ثر كل مع��امل اجلم��ال فيه��ا �إىل �أن
خط��رت بباله فك��رة زراعة �أ�شت��ال الزهور يف
"الأ�ص�ص" وتعليقها يف ال�سقف.
�أهل احل��ارة ر�أوا بيته ف�أعجبه��م �شكله ،فكان
اق�تراح ال�صعي��دي �أن ي�ش��ارك احل��ارة به��ذا

اليوم على اجلدران بل لون واحد جميل يتمتع
به الك ّل.

اجلمال و�أال يقت�صر على بيته فقط.
ألوان خمتلفة مميزة
بد�أ دهان جدران احلارة ب� ٍ
ومتنا�سقة تبث الأمل يف نفو�س وقلوب الأهايل،
وتخل�ص من كل ما هو مكتوب ع�شوائياً وبدون
قان��ون عل��ى اجلدران ،ث��م زينت احل��ارة بكل
�أنواع الزينة املتوفرة.
كان �أه��ايل احل��ارة ي�سه��رون ويتناق�ش��ون
ويق��ررون ويفعل��ون ،ت�شارك��وا بامل��ال دون
ح�س��اب رغم �أنهم بحاجة ما�س��ة �إليه ،فهم كما
يق��ول ال�صعيدي" :يحبون احلي��اة واجلمال.
و�إن كان الغزي��ون ُط ِبع��وا يف تفك�ير البع���ض
بحبه��م للموت ،فه��ذا غري �صحي��ح ،حتى و�إن
كان الدف��اع ع��ن �أر�ضن��ا واجب��اً� ،إال �أن غ��زة
حتب احلياة ،واحلياة اجلميلة حتديد ًا".
كذل��ك الن�س��اء مل يك��نّ بعيدات ع��ن الرجال يف
التخطي��ط والتفك�ير ،فكانت هذه تق�ترح لوناً
خمتلف��اً بلم�س��ات �أنثوي��ة و�أخرى تق��دم فكرة
ر�س��م عل��م فل�سط�ين وثالث��ة �أ�ضاف��ت مفت��اح
خ�شب��ي الف��ت ،وغريه��ن
ب��رواز
الع��ودة يف
ٍ
ٍ
�شاركن يف ال ّدهان نف�سه وخرجن للتلوين.
و�أكد ال�صعيدي �أن ا�سم ال�شهيد املخطوط على
اجلدران ب�ص��ورة ع�شوائية حمف��ور يف القلب
والعق��ل والذاك��رة ،فه��و لي�س بحاج��ة جلدار
�أ�سمنتي يحفظه كما يقول.
ولفت �إىل �أن يف تلك الدهانات توحيدا لل�صفوف
والأح��زاب الفل�سطيني��ة فال �أ�سم��اء للأحزاب

عمار بعد الدمار

ويبق��ى التح��دي والإ�ص��رار �سم��ة الغزي�ين
الذي��ن مل يف�شلوا يوماً من قل��ب الدمار للعمار
حي��ث جلب��وا يف تل��ك احل��ارة "امل�شاتي��ح"
اخل�شبي��ة وحولوها لرباوي��ز جميلة وجعلوا
منها ديك��ور ًا تتو�سطه ال��ورود و�أ�شياء �أخرى
جميل��ة ،وا�ستخدم��وا �أنواع��اً م��ن حج��ارة
البي��وت املدم��رة يف الع��دوان الع��ام املا�ض��ي
عل��ى غ��زة و�صنع��وا منه��ا �أحوا�ض��ا حجرية
كب�يرة وزرعوها ب��كل �أ�شت��ال الزه��ور .وثمة
فك��ر ٌة �أخرى ب��دت ممي��زة للغاية ح�ين لونوا
�أوعي��ة معج��ون اجلل��ي ب�أل��وان تدع��و للفرح
وال�سع��ادة وعلقوه��ا عل��ى ج��دران احلارة ،
قطع��ة يف احلارة مركونة
بينم��ا مل يرتكوا �أي
ٍ
يف زاوي��ة م��ن زواياه��ا �إال و�صبغوه��ا ب�ألوان
الأمل واحلب.
وم��ن ث��م ا�ستغل��ت الفر�ص��ة مي�س ناي��ف (19
عام��اً) م��ن �أهايل تل��ك احلارة ،وقدم��ت برفقة
�شباب��ي م�شروع ا�ستكم��ال تلوين احلارة
كادر
ٍ
ٍّ
م�سابقة �أجرتها م�ؤ�س�س��ة تامر يف غزة،
�ضم��ن
ٍ
لتح�ص��ل على املرك��ز الأول كمب��ادرة �شبابية
ومت دعم الفكرة.
والي��وم يق�ض��ي �أب��و �صب��اح �أب��و ل�بن وقت��ه

الطوي��ل خارج بيته وي�شع��ر بالراحة النف�سية
بع��د �أن كان احل��زن يعت�صر ف���ؤاده كلما ر�أى
اخلرب�شات متلأ اجلدران �أمامه.
�أما حممد نايف ( 27عاماً) فقد جد يف احل�صول
عل��ى ال�صخر املميز من مال��ه لي�ضعه يف �إحدى
زواي��ا احل��ارة ويزرعه��ا بالأ�شت��ال امل��وردة
لتظهر ب�شكل �إبداعي يدعو للتفا�ؤل والأمل.

�أطفال احلارة

�أما الأطف��ال ،فيتهافتون عل��ى تكني�س �شوارع
احل��ارة بع��د وع�� ٍد حمل��وه عل��ى عاتقه��م ب�أال
يلعب��وا بالكرة فيها خوفاً من ك�سر الرباويز �أو
�إتالف �شيءٍ �آخر.
زين احل��داد ابن الثالثة ال��ذي اعتاد �أن يحمل
ب��ارود ًة بال�ستيكي��ة وي�صوبه��ا لوج��ه رفاقه،
راح مي�س��ك الب��ارودة بطريق��ة خمتلف��ة لفتت
انتب��اه اجلميع ،فق��د ح ّوله��ا �إىل كامريا ،حيث

يقلبها بطريقة معينة وميثل �أنه م�صور يلتقط
ال�صور للح��ارة ،ما يدعو ال�صعي��دي للت�أكيد:
�شعب نحب ال�سالم واحلياة وال�سعادة،
"�إننا
ٌ
وكذلك �أطفالنا".
�أ�صبحت احلارة حديثاً متداو ًال بني اهل غزة،
فراحت املخيمات تقلد ما �صنعته تلك احلارة،
فحت��ى ال�صباي��ا �شارك��ت يف تلوي��ن ج��دران
ح��ارات خمي��م ال�شاط��ئ غ��رب غ��زة ،لت�ص��ل
الفك��رة �إىل القاطن�ين يف "الكرفانات" يف مدينة
خزاعة ب�سبب عدوان �إ�سرائيل .2014
ويتمن��ى ال�صعي��دي �أن يت��م دعم الفك��رة �أكرث
م��ن كل املعنيني ب�إعادة ال��روح واحلياة لأهل
غ��زة ،و�أن يتم تلوين وتزي�ين كل حارات غزة
وخميماتها وجدرانه��ا ،فتختفي "اخلرب�شات"
وتنتع�ش البيوت والنفو�س ،ويحل الأمل مكان
الأمل ،ويخربنا �أن هذا حلم كل من ر�أى احلارة
من �أبناء احلارات الأخرى.

القائمون على فكرة احلارة امللونة مزهوون يف �أزقة حارتهم املزرك�شة.
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