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كيف نكتب الها�ستاج الناجح؟
وكيف نك�سف كذبات الإعالم الجتماعي؟

اأين يجري مر�سى غزة عملياتهم 
اجلراحية؟ وماذا فعلت املنخف�سات 

اجلوية بالبنية التحتية؟

بريزيت الأوىل على الوطن العربي
يف البيئة وا�ستخدام التدوير 

والطاقة النظيفة
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16 �سفحة

رحمة حجة

الأول 2014(  كانــون  الفل�سطينيــة )31  القيــادة  اجتمــاع  يف 
�ســاأل الرئي�ــس حممــود عبا�ــس: "هــل اأنتــم جاهــزون للتبعات 
املرتتبة على الن�سمام اإىل املحكمة اجلنائية الدولية؟". اأجاب 

"نعم". "اجلميع": 
وهكــذا بــداأت "املعركــة"، بعــد ف�ســل م�سعى منظمــة التحرير 
الفل�سطينيــة يف 30 كانــون الأول 2014، يف ك�سب املوافقة على 
م�ســروع قرار فل�سطيني- عربي يهــدف اإىل حتديد جدول زمني 
)ميتــد حتى ت�سرين الثــاين 2016( لإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي 
لالأرا�ســي الفل�سطينيــة واإقامة دولة فل�سطينيــة على الأرا�سي 
املحتلــة عــام 1967، حيــث مل ي�ســل ت�سويــت الــدول ل�سالح 
امل�ســروع يف جمل�ــس الأمــن ن�سبــة احل�ســم، واإن و�ســل، كان 

باملر�ساد. "الفيتو" الأمريكي 
�سنــت اإ�سرائيل هجوًمــا م�ساًدا، بداأتــه بتجميد حتويل نحو 
127 مليــون دولر مــن عائــدات ال�سرائــب التــي جتبيهــا 
حل�ســاب ال�سلطة الفل�سطينية، ما ميثــل نحو ن�سف املوازنة 
الفل�سطينيــة، الأمــر الذي عار�ستــه الوليات املتحــدة لأنه 
الإ�سرائيلــي  الرئي�ــس  عار�ســه  كمــا  التوتــرات"،  "يوؤجــج 
روؤوفــني ريفلني لأنه "ل ميكــن اأن يكون مفيــًدا لإ�سرائيل اأو 
للفل�سطينيــني"، م�سيًفــا اأن "العقوبــات التــي تفر�ــس علــى 
ال�سلطــة الفل�سطينيــة يجــب اأن تكــون متفقــة مــع امل�سالــح 
الإ�سرائيلية وجتميد ال�سرائــب لي�س كذلك"، وفق ما ن�سرت 

�سحيفة احلياة اللندنية.
وهــذا الفعل الإ�سرائيلي لي�س الأول من نوعه، حيث ا�ستخدمته 
عــام 2012، حني نال الفل�سطينيــون �سفة دولة مراقب يف الأمم 
املتحــدة، ويف ني�سان 2014، اإثر اإعــالن امل�ساحلة بني حركتي 

فتح وحما�س.

مم تخاف اإ�سرائيل؟
لكــن، مم تخــاف اإ�سرائيل حتــى تهاجــم امل�ساعــي الفل�سطينية 
دولًيــا؟ يقــول رئي�س وحدة امل�سهــد الإ�سرائيلــي يف مركز مدار 
للدرا�سات الإ�سرائيلّية اأنطوان �سلحت، لـ "احلال"، اإن ان�سمام 
فل�سطــني للمحكمــة اجلنائية الدولية "يفتح املجــال اأمام تقدمي 
دعاوى �سد اإ�سرائيل على خلفية احلروب والعمليات الع�سكرية 
التــي قامــت بها �ســد الفل�سطينيني �سواء يف ال�سفــة الغربية اأو 
قطاع غزة، وهــذه املحكمة طبًعا حتا�سب ال�سيا�سيني يف العامل 
علــى ما ُي�سّمى ارتكاب جرائم حــرب، خا�سة مع وجود تقارير 
ر�سمية عدة �ســادرة عن منظمات دولية تدين ممار�ساتها بحق 
الفل�سطينيــني باعتبارها جرائم حــرب، وهذا الأمر من �ساأنه اأن 
ميثل مالحقة م�ستمرة لقادة اإ�سرائيل ال�سيا�سيني والع�سكريني 
وي�سيــق اخلناق عليهــم اأكرث وي�سّيق اخلناق علــى �سيا�ستهم 

اأي�ًسا".
كما اأن الن�سمام اإىل املنظمات الدولية –الأمر الذي �سيتم لحًقا 
وفق اإعالن الرئي�ــس عبا�س- ميثل اعرتاف العامل باأن فل�سطني 
دولة ذات حقوق و�سيــادة، وهو ما ترف�سه اإ�سرائيل، رغم اأنها 
تّدعــي تاأييدهــا لإقامة دولــة فل�سطينية من خــالل املفاو�سات، 

التي اأف�سلتها، ح�سبما اأو�سح �سلحت.

هل ال�سلطة جاهزة؟
اإًذا، اإ�سرائيــل فتحــت النــار، وال�سلطــة الفل�سطينيــة اأعلنــت 
جاهزيتها، فهل هي جاهزة فعال؟ اأم اأن الت�سريحات التي تخرج 
منهــا ل تتعــدى كونها "ها�ستاغــات" للتاأثري على الــراأي العام 
داخلًيــا ودولًيا؟ كذلك الــذي اأطلقه ع�سو اللجنــة التنفيذية يف 
منظمــة التحرير الفل�سطينية �سائب عريقات، بتحميل اإ�سرائيل 
م�سوؤولياتهــا كدولــة احتالل، الــذي ف�سره بع�ــس املراقبني بــ 

ال�سلطة". بحل  "تهديد 
رًدا علــى هذه الت�ساوؤلت، يقــول ع�سو اللجنة املركزية حلركة 
فتــح حممد ا�ستية لـ "احلال"، اإن "ال�سعب الفل�سطيني م�ستعد، 
فــال ميكــن اأن ي�ستمــر هــذا الحتــالل )ديلوك�س(، ولــكل �سيء 
ثمــن"، موؤكــًدا اأن "ال�سعــب الفل�سطيني يحتــاج حرية وكرامة 
باإنهــاء الحتــالل، بالتايل علينــا اأن نكون جاهزيــن لدفع الثمن 

ك�سلطة و�سعب وموظفني".
واأو�سح ا�ستية: "اإذا اقت�سى الأمر، �سنعيد �سياغة العالقة مع 

اإ�سرائيل من الألف اإىل الياء". 
وعــن هذه العالقة، قال ا�ستية، اإن لهــا ثالثة جوانب: �سيا�سي، 
وهــو مغلــق، واقت�ســادي، ي�سري باجتــاه واحد، حيــث ت�سدر 
اإ�سرائيــل لنــا 4.1 مليــار دولر مــن ب�سائع وخدمــات وت�سمح 
بت�سديرنــا لهــا بقيمة 350 مليــون دولر فقط ل غــري، واأخرًيا 

الأمني، وهو قيد املراجعة على طاولة القيادة الفل�سطينية.

ال�سعب �سيدفع الثمن
مــن جانبهــا، تــرى النائــب يف املجل�ــس الت�سريعــي عــن كتلــة 
"التغيري والإ�سالح" التابعة حلركة حما�س، �سمرية حاليقة، 
اأن ال�سلطــة "غــري م�ستعدة ملواجهة الت�سعيــد الإ�سرائيلي ول 
متلــك حق الــرد اأ�سا�ًســا"، مردفــة: "ال�سلطة اتخــذت اخلطوة 
وتعرف الإجابــات م�سبًقا والدول التي تدعم اإ�سرائيل هي اأكرث 
مــن التــي تدعم ال�سلطة. بالتــايل، فال�سعب هو مــن �سيدفع ثمن 

الت�سعيد".
وقالــت حاليقة لـ "احلــال" اإن "على ال�سلطة األ ترتك خياراتها 
حمدودة بوقف التن�سيــق الأمني اأو التوجه للمحكمة اجلنائية 
الدوليــة اأو وقــف املفاو�ســات، ويجــب اأن ترتكهــا مفتوحــة 

لل�سعب".

حل ال�سلطة
بينمــا قــال الكاتب واملحلــل ال�سيا�ســي اأحمد رفيــق عو�س، لــ 
اأي هجمة  اأمــام  "�سمــود ال�سلطــة الفل�سطينيــة  "احلــال" اإن 
اإ�سرائيليــة اقت�ساديــة اأو اأمنية اأو �سيا�سيــة مرتبط باللتفاف 
ال�سعبــي واإ�سرار منظمة التحريــر على موقفها، وتفعيل �سبكة 
اأمــان عربية"، معــوًل على ال�سعب الفل�سطينــي باإحداث تغيري 
يف حياتــه الجتماعية عــر برامج القت�ساد املنــزيل والتكافل، 
غــري م�ستبعــد اأن تقــدم ال�سلطة على حــّل نف�سهــا بالتاأكيد على 
اأن "ال�سعــب قادر على اإجناب األف �سلطــة تكون بيد ال�سعب ل 

اإ�سرائيل" وفق تعبريه.
يف ال�سيــاق ذاته، قالــت الأمينة العامة حلزب فدا، زهرية كمال 

اإ���س��رائ��ي��ل اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة.. ب��ع��ب��ع ال�����س��ل��ط��ة يف وج����ه 

لـــ "احلال": "نحــن ك�سعب يجــب األ نخــاف الت�سعيد، وعلى 
اإ�سرائيــل واملجتمــع الدويل حتمــل م�سوؤوليتهما جتــاه النتائج 

املحتملة".
ال�سلطــة  اأن  معتــرة  ال�سلطــة"،  "حــل  خيــار  وا�ستبعــدت 
"اإجنــاز لل�سعب الفل�سطيني ون�سالته، واإ�سرائيل تعمل على 
تقوي�سهــا"، وعــن وقف التن�سيــق الأمني الذي لــّوح به بع�س 
القيــادات وطالبت به اأخرى، قالت كمال اإن "ال�سلطة توقفه اإذا 

اأرادت".
ويف مــا يتعلــق بتجميد عائــدات ال�سرائب، قــال ا�ستية اإن هذه 
اخلطــوة "موؤقتــة"، م�سيًفــا: "جربنــا هــذا يف املا�ســي وهــو 
عقوبــة جماعيــة لــن ت�ستمر اإ�سرائيــل فيها طويــاًل. هي حتاول 
الدفــاع عــن نف�سهــا بهجمة ونحن جاهــزون، ومن جهــة ثانية، 
لإ�سرائيل م�سلحة با�ستمرار ال�سلطة ب�سكلها احلايل )�سلطة بال 
�سلطة(؛ حيــث جتري حتت مظلتها م�ســادرة الأرا�سي وبناء 

امل�ستوطنات، بالتايل ل يعنيها هدم ال�سلطة".
واإذ ينعك�ــس جتميــد عائــدات ال�سرائــب على رواتــب موظفي 
ال�سلطــة، فتتاأخر عن موعدها، تــرى حاليقة اأن "ال�سعب يتفهم 
ذلك، لكــن ال�سلطة تلجاأ عــادة اإىل احلديث عــن جتميد الأموال 

يف الأوقــات احلرجــة، حيــث ت�ستخدمــه كورقــة لرفــع العتب 
عنهــا اأو متريــر قــرار �سيا�سي يف ال�سفــة اأو غــزة، للتهرب من 

م�سوؤولياتها".
وحول اإجــراءات اأخرى ميكــن لإ�سرائيل اتخاذهــا يف هجومها 
امل�ســاد، يقول �سلحت: "اإ�سرائيل تتحدث عن اإجراءات اأخرى، 
منهــا ال�سغــط علــى بع�ــس دول العامل التــي تقــدم م�ساعدات 
لل�سلطــة الفل�سطينيــة لوقف م�ساعداتها. اإ�سرائيــل ل تعلن اأنها 
�ستمار�ــس عقوبات يف املجال الع�سكري لكــن هناك توقعات باأن 
تقــوم بحملــة مالحقــات اأو مطــاردة املطلوبني لديها مــن اأجل 
خــرق �سيــادة ال�سلطة الفل�سطينيــة، ل اأدري اإىل اأيــن ميكن اأن 
تتطــور الأمــور، لكن اإ�سرائيــل موؤهلة لأن متار�ــس اأب�سع �سيء 
�ســد الفل�سطينيــني خ�سو�ســا اأنهــا الآن يف مرحلــة انتخابــات 
عامــة، ويف كل انتخابات يكون من�سوب ال�سيا�سة املنتهجة �سد 
الفل�سطينيــني واملزايدة بني الأحــزاب من هو اأكرث تطرًفا جتاه 

الفل�سطينيني، مرتفعا".
واأكــد ا�ستيــة اأن "اإ�سرائيــل دولة عــدو نتوقع منهــا كل �سيء، 
وال�سوؤال هــو مدى جاهزيتنا. نتوقع منها اأي �سيء وكل �سيء، 

نحن جاهزون لدفع الثمن من اأجل اإنهاء هذا الحتالل".

فل�سطني دافئة
اأح�سن �سيء يف الدنيا الدائرة؛ فمعها، ل يهم اأين البداية واأين النهاية، ومن يف املقدمة ومن يف املوؤخرة. ما يهم اأنها تْدحل وت�ستمر يف التدحرج.. ونحن الفل�سطينيني لدينا 

دوائر كثرية، ونحن �سعداء بها. قد يبدو الأمر ع�سوائيًّا وغري مهنَد�س، اإل اأنه معنا يجدي نفًعا.
يف الأيام الأخرية، ويف عز الثلج، ونحن ن�سجل انخفا�س درجات احلرارة اإىل -4، راأينا اأ�سحاب عزم وهمة، اأفراًدا ذوي نخوة وموؤ�س�سات حتمل على كتفها واجب خدمة 
الإن�سان، خرجوا من بيوتهم واأنقذوا عالًقا، ودفاأوا برداًنا، واأ�سعفوا مري�ًسا. دفء قلوبهم اأبقانا دافئني واأبقى فل�سطني، بغزتها و�سفتها و�ساحلها وكل تفا�سيلها، دافئة 

قدر امل�ستطاع.. دافئة لأن فيها اأنا�ًسا يهتمون، ولأن الدائرة بعبقريتها تنا�سبنا.
�سكًرا ملوؤ�س�سات البلد ولكل من تكبد عناء دحرجة الدائرة لت�ستمر احلياة.

ولنا اأمل يف اأن تدحل دوائرنا الأخرى يف ال�سحة والتعليم والتخطيط والبناء.
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عارف حجاوي

إيليا غربية 

اأيهــا الفا�سلــون، مرحبــا بكــم. تعالــوا كي 
اأحدثكم عن الناجحني. 

هــل تريــد اأن تكون ناجحــاً يا �سيــد فا�سل؟ 
اذهــب واقــراأ "كتــب حت�ســني الــذات" اإن 
�سئــت. واإن �سئــت فاأكمل قــراءة مقايل فقد 

يوفر عليك التعب.
الناجح ي�سبــه اأبوللو 11 وزحــل 5 اللذين 
و�سعــا اأول اإن�ســان على القمــر. اأبوللو 11 
مركبة ف�سائية وزنها 50 طناً. وزحل 5 هو 
ال�ســاروخ الذي رفعها عن الأر�س وجعلها 
حتلق، ثم جــرى التخل�س منه ب�سرعة بعد 

الإقالع. ووزن زحل هذا 3000 طن.
كل  فيهــا  التــي  املركبــة  هــي  اأبوللــو 
التكنولوجيــا، ولكنهــا ما كانــت لت�سل لول 
ال�ســاروخ زحــل الــذي يبلــغ وزنــه �ستني 

�سعفاً من وزنها. 
الإن�ســان الناجح يحتــاج اإىل اأمرين اثنني: 
اإىل اأبوللــو واإىل زحــل. يحتــاج اإىل مهــارة، 
واإىل عالقات. قد ميلك املرء الروؤية واملهارة 
وحتــى العبقرية، ولكنه مع ذلــك ل يتمكن 
من التحليق. اإنه يحتاج اأي�ساً اإىل العالقات 
التــي تو�سلــه اإىل التاأثري والفعــل. خذ مثاًل 
ال�سهيــوين:  امل�ســروع  �ساحــب  هرت�ســل 
امتلــك روؤية كتبها يف كتيب �سغري، وامتلك 
�سبكة عالقــات كبرية. وخذ عبــد النا�سر: 
الوطنيــة  مــن  مزيــج  هــي  روؤيــة  امتلــك 
امل�سريــة والفكر ال�سرتاكــي والت�سنيع.. 
اإلخ. وامتلــك اأي�ساً ال�ســاروخ. كان قيادياً 
يعــرف قيمة التنظيــم، ويتقــن ال�سرية و.. 
كانــت اأداته اجلي�س. وخــذ املتنبي؛ امتلك 
العبقريــة ال�سعريــة، ولكنــه اأي�ســاً امتلك 
�ســاروخ التذلل لالأمــراء وال�سعي الدوؤوب 

من بلد اإىل بلد، فذاع �سيته. 
عرفــت مذيعــاً و�سوليــاً، يكرث مــن التذلل 
علــى  ح�ســوره  ويحمــي  الأمــر،  لأويل 
ال�سا�سة ب�ساروخ �سخم من العالقات. لقد 
مكث على ال�سا�ســة زمناً ولكنه مل يكن قط 
ناجحاً لنه مل ميتلك املهارة احلقيقية ول 
الراعــة ال�سحافية. وراأيــت مطربة ذات 
�سوت عظيم واإح�سا�س جميل، لكنها كانت 
تكــره ال�سعــي وراء امللحنــني وال�سعراء، 
وتكره ال�سفــر، وتف�سل احليــاة العائلية. 
متتلــك  مل  ولكنهــا  اأبوللــو  امتلكــت  لقــد 
ال�ســاروخ. وهــا هــي تعمــل يف مكتب وقد 

هجرت الغناء. 
ن�ســاط.  واإىل  مهــارة  اإىل  النجــاح بحاجــة 

والذي يفتقد اإىل واحد منهما لن يطري. 
يخجــل بع�س املبدعني مــن طرق الأبواب، 
ولهــم احلــق يف ذلــك. فلي�س منا�سبــاً طرق 
الأبواب يف مرحلة مبكرة، ومن الأف�سل اأن 
ينتظــر الإن�سان حتى تكتمــل مهاراته. لكنه 
يف النهايــة يجــب اأن يعلن عــن نف�سه حتى  

نراه.

الناجحون

�سادف اخلام�س من كانون الثاين اجلاري، مرور عام على 
توقيــع اتفاقية مبدئية بني �سركة فل�سطني لتوليد الكهرباء 
و�سركــة ديلــك- نوبل، وهي حتالــف اإ�سرائيلــي اأمريكي، 

وكان ذلك بح�سور ر�سمي ل�سلطة الطاقة الفل�سطينية.
وتق�ســي التفاقية بــاأن يزود اجلانــب ال�سرائيلي حمطة 
التوليــد الفل�سطينيــة مبــا حتتاجــه مــن الغــاز الطبيعــي 
لت�سغيــل حمطة توليــد الكهرباء املزمــع اإن�ساوؤها يف جنني 

ملدة 20 عاماً، وبقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولر. 
وقد تباينــت الآراء حول هذه التفاقيــة، واأجمع كثريون 
علــى اأنها تعطي احلــق لدولة الحتــالل لالإمعان يف �سرقة 
املــوارد الطبيعيــة وال�سيطــرة عليها ب�سكل كامــل، اإذا اإن 
مــدة التفاقيــة 20 عامــاً! وهــو موؤ�ســر علــى اأن ال�سلطة 
الفل�سطينيــة لــن تكــون قــادرة علــى حتقيــق ال�ستقــالل 
واإقامــة الدولــة الفل�سطينية خالل تلك الفــرتة، بل �ستزيد 
مــن تبعيتها القت�سادية لالحتــالل. ويرى البع�س اأن هذا 
التفــاق يخدم م�ساعي ا�سرائيــل يف تر�سيخ حل اقت�سادي 

بدًل من ال�سيا�سي مع الفل�سطينيني.

�سلطة الطاقة: احلكومة لي�ست طرفا يف االتفاقية 
وكان الئتــالف من اأجــل النزاهة وامل�ساءلــة )اأمان( عقد 
جل�ســة م�ساءلــة ملناق�ســة التفاقيــة، اأكــد خاللهــا رئي�س 
�سلطــة الطاقة د. عمــر كتانة الذي طلب منــا اقتبا�س راأيه 
من حم�سر جل�سة موؤ�س�سة اأمان، اأكد "اأن احلكومة لي�ست 
طرفا يف التفاقيــة، امنا كان دورها تهيئة املناخ لالتفاقية 
بــني ال�سركتــني، م�ســريا اىل بدايــات الفكــرة التــي ظهرت 
مــع عملية التنقيــب عن الغاز حيث كانــت الظروف باعثة 
للتفــاوؤل حينهــا، بينمــا كان الواقع خمتلفا، حيــث اأقيمت 
حمطة توليد الكهرباء ومل يتم توفري الغاز للت�سغيل، الذي 
من املفرت�س اأن يوفره املالكون او احلكومة ح�سب العرف 
الدويل، وهنا كان مــاأزق احلكومة الفل�سطينية حني و�سع 
املالكــون �سرطــا يق�سي باأن تقــوم احلكومــة الفل�سطينية 
بتوفري الغاز، واذا مل يتم ذلك، وهو ما كان، فان احلكومة 
ت�سطر لدفــع تعوي�س لل�سركة وتلتــزم احلكومة بت�سديد 
بدل كميــة ا�ستهالك متفق عليها، وعندمــا مل يتوفر الغاز، 
ا�سطرت احلكومة ل�ستخــدام الوقود الذي ارتفع �سعره، 
وبالتــايل حتتــاج ال�سركــة ملليــون دولر يوميــا لت�سغيــل 

املحطة". 
وعن مدة التفاقية، قال كتانة "ان الغاز الطبيعي اخلا�س 
مبحطات التوليــد ل ميكن تخزينه، لذلك ل ميكن اأن تكون 
التفاقيــة ل�سنــة او اكــرث، بــل يجــب ان تكــون التفاقية 
طويلــة المد، حتــى ل يتم و�ســع �ســروط تعجيزية عند 

حماولة جتديد التفاقية".

خبري: االتفاقية غري جمدية
اخلبــري يف التخطيــط ال�سرتاتيجــي املــايل والداري د. 
هيثم �سراغمة اأكد لـ "احلــال" اأن "التفاقية غري جمدية، 

ومل تتابــع ب�ســكل جدي مــن اجلانــب الفل�سطينــي، حيث 
اإن ال�سركــة اأرادت ن�سبــة عاليــة من الأربــاح، وما فعلته 
لي�س اأكــرث من حديــث وت�سليل اإعالمي، فالغــاز املوجود 
يف املناطــق الفل�سطينيــة ل �سيــادة فل�سطينيــة عليه، وقد 
حتــدث العديد من اخلــراء عن التنقيــب وا�ستخدام هذه 
املناطق كاأحد اأهم روافد القت�ساد الفل�سطيني، لكن مل نَر 

�سيئا".
وا�ستذكر �سراغمة ت�سريحــات احلكومة فيما يخ�س عام 
2014 حــول اأن فل�سطــني �ستكــون منتجة وم�ســدرة بعد 
عــدة اجتماعــات خــالل ال�سهــور الخرية مــن 2013 مع 
�سركــة بريتي�س غاز الريطانية �ساحبــة المتياز بتطوير 
حقل الغاز املكت�سف منذ العام 1998 يف غزة، الذي افتتحه 
الرئي�ــس الراحــل يا�ســر عرفــات، وتوقع رئي�ــس الوزراء 
رامي احلمد اهلل اأن يبلغ �سايف الأرباح ال�سافية فيه، 150 
مليــون دولر �سنويــاً، يف حني اعتــر  �سراغمــة اأن "مثل 
هــذه الت�سريحــات حتمل الكثري مــن املبالغــة، وان مبلغ 
150 مليــون دولر �سنويــاً ل يعنــي ال�سيء الكثــري قيا�ساً 
بالكميــات املوجودة يف حقل غزة، كمــا ان العقود املرمة 
�سابقــاً مع �سركة التنقيــب الريطانية كانت تن�س على اأن 
حت�ســل ال�سركــة على 90 % مــن الغاز مقابــل 10 % فقط 
للفل�سطينيني، وهذا ظلم ويجب اإعادة النظر يف التفاقيات 
ودرا�ستهــا ومتابعتها ب�سكل اأف�ســل، ولعل هذا خري در�س 

لأخذ العرة منه فيما يخ�س التفاقية احلالية".
ومتلــك احلكومة الفل�سطينية، حقــل الغاز الطبيعي "غزة 
مارين"، الذي يبعــد نحو 36 كم، عن �سواحل قطاع غزة، 
ومل يتــم ا�ستخراج اأي مرت مكعب منــه، منذ اكت�سافه عام 

.1998

حمالت �سعبية �سد توقيع االتفاقية النهائية
 )BDS( اإ�سرائيــل وكانــت اللجنــة الوطنيــة ملقاطعــة 
بداأت منذ العام املا�ســي بت�سكيل ح�سد ي�سم كتاًل برملانية 
فل�سطينيــة، وموؤ�س�ســات حقوقيــة فل�سطينيــة ودوليــة، 
ونوابا و�سخ�سيــات �سيا�سية واقت�ساديــة، لل�سغط على 
احلكومة بعدم توقيع اتفاقية الغاز النهائية مع الحتالل.

واأ�ســار املن�ســق العام حلركــة مقاطعــة ا�سرائيل  حممود 
نواجعــة اإىل "اأن ال�سهور الأوىل من العام اجلاري �ست�سهد 
حتركاً �سعبياً وا�سعاً، �سد احلكومة، وعدد من موؤ�س�سات 
القطــاع اخلا�ــس، التــي وقعــت اتفاقــاً مبدئيــاً مطلع عام 
2013 ل�سترياد الغــاز الطبيعي من الحتالل، بقيمة 1.2 
مليــار دولر، ملــدة ع�سرين عاماً، وهو ما فتــح الباب اأمام 
حكومتــي الأردن وم�ســر للم�ســي قدماً يف اإبــرام اتفاقات 

مماثلة ل�سترياد الغاز الإ�سرائيلي".
وت�ســكل هــذه التفاقيــات اإنقــاذا مل�ســروع توريــد الغــاز 
الإ�سرائيلي، الذي لن تتمكن اإ�سرائيل من ت�سديره باأ�سعار 
مناف�سة لالأ�ســواق العاملية، ولذا فهــي م�سطرة لت�سديره 
اإقليميــاً ل�سمــان جــدواه القت�ساديــة، ح�ســب حتليل ِنك 

بتلر، م�ست�سار الطاقة لدى رئي�س وزراء بريطانيا ال�سابق، 
غوردون براون، والنائــب ال�سابق لرئي�س �سركة بريتي�س 

برتوليوم )BP( العمالقة.
واأكد نواجعة اأن العائدات من بيع اإ�سرائيل الغاز لالأردن 
وم�ســر، ح�سب ما �سرحت به حكومة الحتالل، �ستذهب 
من اأجل التعليم و"الأمن"، اأي اأن الأموال التي �سرتبحها 
اإ�سرائيــل من �سفقاتها العربيــة �ستدعم جي�س الحتالل، 
كمان اأن ا�ستخراج الغاز من حو�س ليفاياثان الإ�سرائيلي 
الأكــر يحتاج ا�ستثماًرا بقيمــة 6.5 مليار دولر. واإذا ما 
اأرادت اإ�سرائيــل ت�سديــر الغــاز لغــري م�ســر والأردن، 
فــاإن خيارات اأ�ســواق اأوروبا واآ�سيا، ترتتــب عليها كلفة 
اإ�سافيــة هائلــة قد جتعــل من هــذا ال�ستثمــار غري جمٍد 

ا. جتاريًّ

االأردن تقاطع
اأمــا الأ�ســوات احلكوميــة الأردنية، فقــد نوهــت اإىل اأنها 
اأعقاب  الفل�سطينيني"، يف  اأكرث من  فل�سطينية  تكــون  "لن 
الحتجاجــات ال�سعبيــة التــي تعر�ست لهــا اتفاقية الغاز 
الأردنيــة الإ�سرائيليــة، بعــد اأن وقع القطــاع الفل�سطيني 

اخلا�س بح�سور احلكومة اتفاقية مماثلة.
ووفقــاً لبيــان اأ�سدرتــه "الأردن تقاطــع"، وقعــت �سركة 
الكهربــاء الوطنيــة اململوكة بالكامــل للحكومــة الأردنية 
ر�سالــة نوايا مع �سركة نوبل اإنرجي الأمريكية التي تنوب 
عــن جتمع مــن ال�ســركات اأغلبهــا �سهيونية، ل�ســراء غاز 
ت�سيطــر عليه وجتنــي عوائــده حكومة الحتــالل و�سيتم 
مبوجب هــذه التفاقيــة، وقيمتها 15 مليــار دولر تزويد 
ال�سركــة بـ300 مليون قــدم مكعب من الغــاز يومياً وملدة 

15 �سنة لغايات توليد الكهرباء.
تقاطــع"  "الأردن  جمموعــة  �ساركــت  ذلــك،  مبــوازاة 
باعت�سام اأمام �سركة الكهرباء الأردنية للتعبري عن رف�س 
ال�سفقة، كمــا مت ت�سجيل فيديوهات ل�سخ�سيات اعتبارية 
مــن خمتلــف قطاعــات املجتمــع الأردين يعــرون فيها عن 
رف�سهــم لالتفاقية مت ن�سرها على نطاق وا�سع على مواقع 

التوا�سل الجتماعي وغريها.
واأكــدت النا�سطــة يف حركــة املقاطعــة يف الردن ن�سرين 
احلــاج اأحمــد علــى "�ســرورة موا�سلة جهــود احلملة 
بالتظافــر مــع كل اجلهــات الراف�سة للتطبيــع حتى ترى 
احلكومة بو�سوح اأنها باإ�سرارها على امل�سي يف اإتفاقية 
الغــاز اإمنا تقف �سد م�سلحة ورغبــة الأغلبية ال�ساحقة 
من ال�سعب الأردين. اأما املطلــوب فل�سطينياً، فهو �سغط 
�سعبــي م�ستمر علــى القيــادة الفل�سطينيــة الفل�سطينية 
ملنعهــا مــن الجنــرار مــع م�ساريــع الكيــان ال�سهيــوين 
الإقليميــة للغــاز، لأن ذلــك مــن �ساأنــه اإعطــاء الذرائــع 
للحكومــة الأردنية و�سائــر احلكومــات العربية للم�سي 
قدمــاً يف عملية التطبيــع القت�سادي مــع حكومة الكيان 

ال�سهيوين".

اإ����س���رائ���ي���ل ت��ت��م��دد اإق��ل��ي��م��ّي��ا ب���ال���غ���از..
اح��ت��ج��اج��ات مل���وج���ة  ��ر  حت�����سّ و"املقاطعة" 

حممود نواجعة.هيثم �سراغمة.
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ريم زبن ٭

نظري جملي

الــوزراء ال�سرائيلــي،  الــذي يبديــه رئي�ــس  الغ�ســب 
بنيامــني نتنياهو، هو لي�س فقــط على امل�سار الفل�سطيني 
يف ال�ساحــة الدوليــة، طلــب العــرتاف بفل�سطــني دولة 
ثــم طلب اإقــرار م�ســروع اإنهــاء الحتالل خــالل �سنتني 
واقامــة الدولــة ر�سميا �سمن اتفــاق �سالم، ثــم التوجه 
ملحكمة جرائــم احلرب الدولية. �سحيــح ان هذا امل�سار 
يغ�سبــه ويحرجه ويكبــل يديه ويك�ســف عوراته لكثري 
مــن اأ�سدقائه الذين ل يرون حتــى الآن تبعات �سيا�سته 
اخلطــرية. ولكــن يغ�سبــه اأكــرث خوفه مــن ال�سقوط يف 

معركة النتخابات القادمة. 
فهو قــاد عملية حل الكني�ست وتبكــري موعد النتخابات 
بغيــة العــودة ال�سهلــة اىل احلكــم، بائتالف اأكــرث ثباتا 
وا�ستقــرارا. وكان مطمئنــا اىل الفكــرة الرائجــة باأنه ل 
يوجد لــه مناف�ــس. وفجاأة يجــد ان ا�ستطالعــات الراأي 
العديــدة، التي اجريت خــالل ال�سهر الأخــري، ت�سري اىل 
اأن اأو�ساطــا وا�سعة من جمهــور الناخبني ال�سرائيليني 
يجدون بديال اآخر لرئا�سة احلكومة. وكل الوقت يعطون 
اأ�سواتا مت�ساوية للكتلتني املتناف�ستني: الليكود من جهة 
و "التحالــف ال�سهيوين" )حزب العمل برئا�سة يت�سحاق 
هريت�سوغ وحزب "احلركــة" برئا�سة ت�سيبي لفني( من 
جهــة ثانية. وقد ن�ســاأت فر�سة ل�سقــاط نتنياهو، لأول 

مرة منذ توليه احلكم. 
وهــو ل يعــرف كيف يخ�ســر التاأييــد حتــى الآن. ولديه 
قافلــة من اخلراء الذين يجرون الدرا�سات والتحليالت 
وال�ستطالعــات ل�ستبيــان الأ�سباب احلقيقيــة للف�سل، 

ومــا زالــوا يتخبطــون. ولكن يــوم النتخابــات يقرتب  
ب�سرعــة )17 اآذار القــادم(، ول بــد مــن احل�ســم. وقــد 
اتخــذوا قرارهم، موؤخــرا، اأن يوا�سلــوا البحث ولكنهم 
وجــدوا ان اجلمهــور ال�سرائيلــي ي�ســع ق�سيــة اأزمته 
ال�سكــن  القت�ساديــة وم�ساكلــه الجتماعيــة وق�سايــا 
والغــالء وتــاآكل الأجــور، يف راأ�س �سلــم الهتمام وفقط 
بعدهــا ي�ســع الق�سيــة الأمنيــة اقليميــا ثــم العالقــات 
اخلارجيــة ل�سرائيل. فاجلمهــور ال�سرائيلي يهتم اأول 
بجيبــه ولقمــة خبــزه، وثانيا يهتــم بالق�سايــا الأخرى. 

وتهمه جدا عالقات ا�سرائيل الدولية.
فماذا قرر نتنياهو؟

لقد جلاأ اىل اأ�سلوبه القــدمي، "تخويف النا�س من العدو" 
حتــى يقرروا رفع الهتمام بالأم اىل راأ�س ال�سلم، البقاء 
علــى نتنياهــو رئي�ســا للحكومــة، وذلك بو�سفــه "قائدا 
قويــا"، علــى عك�ــس هريت�ســوغ  وليفنــي ال�سعيفــني. 
وحر�ــس نتنياهــو، يف خطابــه النتخابــي الأول )م�ساء 
الثنــني 5 كانــون الثــاين اجلــاري(، علــى ال�ستخفــاف 
بخ�سميــه، فقــال �ساحــكا ب�سخريــة: "اأمامنــا حما�ــس 
وداع�ــس وايــران وحــزب اهلل، كلهــم يهددوننــا. فهــل 
نعطيهــم هريت�ســوغ وليفنــي ليخيفوهــم؟! اإن ا�سرائيل 
تعي�س ق�سية م�سريية ول مــكان للتفريط بها وت�سليمها 

لأيدي زعماء �سعفاء".
والتخويف بات مهمة �سهلة ب�سكل غري عادي. فهو ي�ستغل 
التدهــور يف العــامل العربي من جهــة، وي�ستخدم حما�س 
وحــزب اهلل وداع�ــس ب�سكل ا�سا�ســي. في�ساند اجلي�س يف 

ن���ت���ن���ي���اه���و ي�����دي�����ر م���ع���رك���ت���ه الن����ت����خ����اب����ي����ة ع����ل����ى الأك�������ت�������اف ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة!

طلباتــه املالية وي�سارك يف التدريبات ويلتقي القادة اأمام 
الكامريات. عملّياً يهدد هذه القوى بالكالم. ولكنه، يخيف 
ال�سرائيليــني اأي�سا من ال�سلطــة الفل�سطينية، خ�سو�سا 
بعــد توجههــا اىل املوؤ�س�سات الدوليــة. ف�سار يتحدث عن 
"حرب اأعلنها ابو مازن ولن نقف مكتويف الأيدي ازاءها" 
وعــن "حمــاولت لفر�ــس حــل علــى ا�سرائيــل ونحن لن 
نقبــل" وغري ذلك. ثــم راح يتخذ اجــراءات عقابية، مثل 
جتميد امــوال ال�سرائب وتقدمي م�سوؤولــني فل�سطينيني، 
يف مقدمتهــم ابــو مــازن، بو�سفهــم بالرهــاب. وهو يعد 

بخطوات اأخرى اأي�سا. 
هذا ال�سلوب، ل يروق لقيادة اجلي�س واملخابرات. فاأول 
يعترونــه ا�ستغالل للجي�ــس يف مهماتــه، ل�سالح معركة 
انتخابيــة. وثانيــا يــرون فيــه �سربــة قويــة يف ال�سميم 
لل�سلطــة واأجهزتها، ما يعني وجــود خطر انفجار �سعبي 
يداهم ا�سرائيــل ودول اليجار. وانتقد م�سوؤول �سابق يف 
املخابرات قرار احلكومة وقال اإن "موقف املخابرات كان 
دائمــا �سد ا�ستخدام هذا ال�ســالح مع الفل�سطينيني. فهذه 
الأموال خم�س�سة لدفع رواتب اأجهزة الأمن الفل�سطينية 
التي حتمي النظام ومتنــع الفو�سى. فاإذا قررت ال�سلطة 
تاأخــري دفع الرواتــب لعنا�سر اجلهاز الأمنــي فمن �ساأن 
ذلــك ان يت�سبــب بفو�ســى يف ال�سلطة وانــدلع انتفا�سة 
ثالثة. وحذر قائال: "يف خطواتها العقابية تدفع اإ�سرائيل 
الفل�سطينيــني للعودة اىل الكفاح امل�سلح. ال�سعور ال�سائد 

الآن هو انه مل يعد لدينا ما نخ�سره".  
وكانــت جهــات يف املخابــرات ال�سرائيليــة اأعربــت عن 
قلقهــا، خــالل جل�سة احلكومــة الأخرية، مبا�ســرة امام 
نتنياهــو، من اأن تكــون اخللية التــي اكت�سفت يف اخلليل 

وقيل انها تنتمي اىل داع�س، هي مبثابة "غي�س من في�س" 
يف ال�سفــة الغربيــة وغريهــا مــن املناطــق الفل�سطينية. 
وتابعــت: "مــا زلنا نــرى ان ظاهــرة الن�سمــام لتنظيم 
داع�ــس، داخل املجتمــع الفل�سطيني، هي �ســيء هام�سي 
جــًدا. ولكننا نخ�ســى اأن يكــون اكت�ساف اأمــر اخللية يف 
اخلليل �سارة تغيري يف ذلك املو�سوع. والقلق الأ�سا�سي، 
لــدى خمابــرات ا�سرائيل، ل يتعلق بالتعــاون بني قيادة 
التنظيــم يف العــراق و�سوريــا وبــني الفل�سطينيــني، بــل 
بتاأثــري الأيديولوجيــة التي اأعطت اأفــراد اخللية الإلهام 

لتنفيذ العمليات".
واأخــذ اجلي�س هذا املوقف واأعلن فــورا انه با�سر موؤخرا 
يف �سل�سلــة تدريبــات وا�سعــة علــى مواجهــة انتفا�ســة 
ثالثة". واأو�سح ان هذه التدريبات تتم يف اأعقاب قرارات 
حكومــة بنيامني نتنياهو ت�سديــد العقوبات على ال�سلطة 
الفل�سطينيــة اثــر توجههــا اىل جمل�ــس المــن وحمكمــة 
لهــاي. وقــال ناطــق ع�سكــري "اإن اجلي�ــس قــرر البدء 
بالتــدرب علــى مواجهة احتجاجــات جماعيــة يف ال�سفة 
الغربيــة" واأ�ساف اأن "الو�سع القائــم يف ال�سفة يجرنا 
اأن نكون على اكر قدر من اجلهوزية لكل ال�سيناريوهات 
املمكنــة، هنالك تهديد حقيقي وخطــري يف ال�سفة الغربية 
ب�سبــب اإمكانية الفل�سطينيني للقيــام بعمليات يف كل وقت 
وكل مــكان، ونحــن نــرى ان هنالــك ت�سعيــدا يف جميــع 

الجتاهات". 
املعركــة  ادارتــه  يف  نتنياهــو  ا�سلــوب  فــاإن  وهكــذا، 
النتخابية، قد يقــود اىل انفجار. واآليته احلربية جاهزة 

لذلك. ومن يدفع الثمن؟
اأول وقبل كل �سيء يدفعه �سعبنا الفل�سطيني. 

حتديــات كبــرية تواجهها حركة فتــح يف موؤمترها ال�سابع 
املنوي عقده خالل ال�سهــر الوىل من 2015، والواجبات 
املطلوبــة مــن هــذه احلركــة املوجــودة يف قيــادة الثورة 
الفل�سطينية منــذ خم�سني عاما كثرية وملحة، فهل �ستغري 
احلركــة الوجــوه وال�سيا�ســات وتكون قويــة يف مواجهة 
التحديــات، اأم اأنهــا �ستعقــد موؤمتــرا عاديــا يعيــد انتــاج 

ال�سيا�سات التقليدية؟
"احلال" قابلت جمموعة من ن�سطاء حركة فتح وحمللني 
�سيا�سيــني وطرحــت عليهم ا�سئلــة حول م�ســري احلركة 
وموؤمترهــا، مــن �سينتخــب ليكــون القائــد العــام، ومــن 
�سينتخــب للجنة املركزية، وهــل �سي�سبط رقم امل�ساركني 
يف املوؤمتــر اأم اأنــه �سيعــود للت�ستــت كما حــدث يف املوؤمتر 
ال�سابق، وهل �ستتكرر اأ�سمــاء اأع�ساء املجل�س الثوري اأم 
اأن وجوها جديدة �ستظهر على ال�ساحة، وما هي ال�سيا�سة 
العامــة للحركة بعد املوؤمتر يف ظل كل هذه التحديات التي 

تع�سف بفل�سطني واحلركة؟

من �سيكون القائد العام للحركة؟
رّدا علــى هذا ال�سوؤال، قال ال�سحــايف حممد اللحام: "كان 
لدينــا �سخ�ــس بقيمــة يا�ســر عرفات الــذي ل يكــرر، ومع 
ذلــك مل تنتــه المور، فرغــم �سعوبــة غيابــه، ا�ستطاعت 
احلركــة تدبر اأمورهــا بقيادة ابو مــازن، وبالتايل حتى لو 
كان عبا�ــس اخليار الأول حاليا للحركة فهو لي�س الأوحد، 
وكل قيــادات احلركــة �ســواء اأكانوا من اأع�ســاء املركزية 
احلاليــني ام من اأع�ساء الثــوري اأو القيــادات التاريخية 
قد يقودون احلركــة، امل�سكلة اأن اآخر عناقيد اجليل الول 
للحركة هو ابــو مازن اإذا حتدثنا عن يا�سر عرفات وخليل 
الوزيــر وال�سماء املوؤ�س�سة للحركــة، فاإنه اآخرهم، وبقية 
املوجوديــن يف املركزيــة عــداه هــم اجليل القيــادي الثاين 

للحركة ولي�س الأول، فاجليل الأول انتهى بحكم ان املوت 
غيبهــم اأو ان املر�س مينــع بع�سهم من الرت�سح، واآخرون 
جاهــزون للرت�ســح، ومــن هــذا اجليــل حممــود العالــول 
وتوفيــق الطرياوي وحممــد ا�ستية، مــع اإمكانية العودة 
ل�سخ�ــس مثــل اأبو عــالء قريــع، وباعتقادي قــد يكون من 
الأ�سماء التي لها حظوظ باملوؤمتر القادم للو�سول مل�ستوى 

قيادي يف اللجنة املركزية لفتح".

هل �ستتغري اللجنة املركزية؟
ردا على هذا ال�سوؤال، قال املحلل ال�سيا�سي جهاد حرب اإن 
اأي انتخابات حتمل داخلها تغيريات لي�ست دائما جوهرية 
لكن بالتاأكيد �سيخــرج اأ�سخا�س من املركزية واخرون من 
املجل�ــس الثــوري وهــذا وفقــا لطبيعــة التحالفــات داخل 
املوؤمتــر و�سكل املوؤمتــر القادم، واأ�ســاف: "اذا كان هناك 
تو�سيــع للموؤمتــر، فباعتقــادي �ستكــون هنــاك تغيــريات 
كبــرية لكــن اذا كان عــدد امل�ساركــني قليــال اأو حم�ســورا 
بـــ1000 ع�ســو تقريبــا، فالتغيــريات لــن حتــدث، لكــن 
يبــدو اأن قــرارا للجنة املركزية �سيح�ســر اأع�ساء املوؤمتر 
بـــ1000 اىل1200 ع�ســو، لكــن ذلك �سيجابــه باملعار�سة 
مــن قواعد احلركــة الطاحمني للم�ساركــة يف املوؤمتر كونه 
املــكان الوحيــد الــذي ي�ستطيعــون اأن يكونوا فيــه جزءا 
مــن قيادة احلركة من خالل انتخابهــم يف اللجنة املركزية 
او املجل�ــس الثوري، والعــدد �سيكون من�سبطــا ل�سببني: 
ال�سبــب الول ان عدد اأع�ساء املوؤمتر يحدد وفقا لأع�ساء 
الأقاليــم وجلان القاليم، من ثم من الكفــاءات كلها، وذلك 
ح�ســب النظــام الداخلي حلركــة فتح، وال�سبــب الثاين هو 
رغبــة القيادة الفل�سطينية بادخال من هم خارج الرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة خا�سة يف ظل عدم القدرة على اإ�سدار 
ت�ساريــح لدخالهم لالأرا�ســي الفل�سطينية وهذا يقلل عدد 

اأع�ســاء املوؤمتر لكن القيادة �ست�سعى لزيادة امل�ساركني يف 
املوؤمتر و�ستخلق قناة ايجابية داخل احلركة كي ل يكون 
هنــاك خروج وا�سع للكوادر مــن احلركة، لن النتخابات 
هــي الهم لالع�ســاء، لذلك يتــم مترير العديــد من المور 
والتعديــالت علــى الو�ســع كي يتم اجنــاز العمليــة باقل 

اخل�سائر التنظيمية".

ما هو �سكل املحاور التي �ستتناف�س داخل املوؤمتر؟
اأ�ســار الكاتــب واملحلــل ال�سيا�ســي هــاين امل�ســري اإىل اأن 
حت�ســريات املوؤمتــر ي�سيطــر عليهــا النق�ســام ال�سيا�سي 
واجلغــرايف وال�سراع بــني الأجنحة املختلفــة والتناف�س 
علــى ع�سوّية املوؤمتــر واحل�س�س واملكا�ســب، ما يحول، 
اإذا ا�ستمر، دون قدرة فتح على قيادة ال�سعب الفل�سطيني، 
ومينــع حتويــل التحديــات واملخاطــر التــي تهــدد فتــح 

والق�سّية الفل�سطينّية برمتها اإىل فر�س ومكا�سب.

ما �سكل التغيري الذي �سيحدث على املجل�س الثوري؟
وعن هذا ال�ستف�سار، يقول ع�سو املجل�س الثوري حلركة 
فتــح بكر اأبو بكــر: "التغيري قد يتخذ ثالثــة اأ�سكال: الأول 
تغيري منهــج التعامل بــني الع�ساء عن الفــرتة القدمية، 
فاملزيــد مــن الدميقراطيــة هــو املطلــب اجلديــد لأع�ساء 
املجل�ــس الثوري ب�ســكل اأ�سا�ســي، مبعنى تكري�ــس اآليات 
قــادرة علــى الرقابــة وال�سبــط لأداء اللجنــة املركزيــة، 
وهــذه املطالــب �ستنعك�ــس علــى اأداء املجل�ــس الثــوري، 
فمــن ناحيــة �سيا�سيــة مل ي�ستطع املجل�س الثــوري احلايل 
اأن يوؤثر كثــريا يف القرار ال�سيا�ســي الفل�سطيني، واملطلب 
اجلديــد اأن يكــون لــه دور يف اختيار القيــادات الفتحاوية 
وعــدم ح�سر الــدور باللجنة املركزيــة وحدها، وميكن اأن 
ي�سمــل ذلك عــددا مــن اأع�ساء املجل�ــس الثــوري لياأخذوا 

قــرارات فيمــا يتعلق باطــار ال�سلطة وعملهــا، المر الذي 
كان مفقــودا ب�سكل جزئي يف الفرتة ال�سابقة، واملتوقع هو 
تغيري ال�سخا�ــس، وباعتقادي �سيدخل اأ�سخا�س جدد اإىل 
املجل�ــس الثوري القــادم �سواء مــن ذوي التاريخ الطويل 
اأو مــن ال�سباب، واأدعو من �سري�سح نف�ســه اأيا يكن �سواء 
مــن املجل�س الت�سريعي اأو الثــوري اأو اللجنة املركزية ان 
يكــون �ساحب برنامــج عمل، فال�ســوب ان تختار النا�س 
مــن تريــد بنــاء على برنامــج العمــل واملبادئ التــي يريد 
املر�ســح تطبيقها، هذا هو ال�سا�س ال�سليم لالختيار ولي�س 
الختيــار بناء علــى اجلهويــة اأو املناطقيــة او بناء على 
عالقــات مرتبطة بال�سخا�ــس ب�سكل او باآخــر او معتمدة 
علــى توقع م�ستقبلي، فهذا النمط من الختيار ل يحقق ما 
هــو لزم بال�سرورة. ثــم اإن القائد القادم يجــب اأن ير�سم 
�سيا�سة حقيقية لفتح باعتبارها قائدة الثورة الفل�سطينية 
منــذ 50 عامــا، اآخذا بــكل تناق�ســات القليــم واخلالفات 
املوجــودة يف الداخل بعني العتبار ويحملها معا مع خطة 

ي�ستطيع تطبيقها م�ستقبال.

متى واأين �سيعقد املوؤمتر وكيف �سيتحقق؟ 
اأو�ســح ع�ســو املجل�ــس الثوري حلركــة فتح اأبــو بكر اأن 
القــرار �سبق واتخذ، و�سيعقد املوؤمتــر يف رام اهلل، اأما عن 
عدم حتديد املوعد فهــو نتيجة كون التقارير غري جاهزة، 
وثانيــا لأن النتخابــات التي ت�سبق املوؤمتــر غري مكتملة، 
ونورد غــزة هنا على �سبيل املثال، وثالثــا املكان لي�س من 
ال�سهــل اإقراره لنظــرا لالحتياجات الداريــة والتنظيمية، 
وهــذه الق�سايــا الثالث رئي�ســة فيما يتعلق بعقــد املوؤمتر 

وبناء عليها �سيتم حتديد املوعد النهائي لعقده.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

امل�����س��ت��ق��ب��ل؟ ن���ح���و  ل���ان���ط���اق  اأم  والأزم������������ات  امل���ا����س���ي  اإن�����ت�����اج  لإع���������ادة  ال�������س���اب���ع:  ف���ت���ح  م����وؤمت����ر 
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هبة عساف ٭
الها�ستــاغ اآلية حديثــة حلفظ املعلومــات والرتويج للق�سايا 
عــر الإنرتنت، فاأ�سبــح باإمكانك الرجوع لكل مــا تكتبه عليه 
فقط بقراءة الها�ستاغ، وكاأن عددا لنهائيا من الأ�سخا�س من 
كل بقاع الأر�س البعيدة عن بع�سها جغرافيا، ي�سعون عددا 

لنهائيا من املعلومات يف اأر�سيف كبري.
وللحديث حول اأهمية الها�ستاغ واأف�سل الن�سائح ل�ستخدامه 
وتطويره، التقت "احلال" عدة باحثني وخمت�سني يف الإعالم 
الجتماعــي و�ساألتهــم عن اأهم الطــرق لنتاج ها�ستــاغ موؤثر 

وفاعل.

جرار: قراءة الراأي العام من خالل الها�ستاغ
قــال مدير معهد ابن �سينا لهند�سة املعرفة والتقنيات العربية 
د. م�سطفــى جــرار "ان الها�ستــاغ عبــارة عــن اآليــة لتوحيد 
وت�سنيف وتبويــب املعرفة التي يكتبهــا النا�س على �سبكات 
التوا�ســل الجتماعــي ب�سكل طبيعــي لتتكامــل املعرفة، ففي 
حــال قام عدة اأ�سخا�س بكتابة معلومة حول نف�س املو�سوع، 
وهم ل يعرفــون بع�سهم، ف�سوف تذهــب املعلومات اإىل نف�س 
املــكان وميكــن الرجــوع اإليهــا يف اأي وقت". موؤكــدا انه دون 
الها�ستــاغ تعتر املعلومات م�ستتــة، ويجب زيادة ا�ستعماله 

يف كل �سيء.
واأكــد جــرار ان الها�ستــاغ بــداأ ي�ستخــدم يف كافــة القنــوات 
الف�سائيــة، واأ�سبــح طريقة لها ملعرفــة اآراء امل�ساهدين، كما 
ت�ستخدمــه ال�ســركات التــي تــروج ملنتجــات معينــة. وحول 
ا�ستخــدام الفل�سطينيــني �سيا�سيــا لهــذا النــوع اجلديــد مــن 
الرتويج العالمي، قال: ال�سعب الفل�سطيني اأبدع با�ستعماله 
وقــد يكــون مــن اكــرث �سعــوب العــامل ا�ستفــادة مــن هــذه 
التكنولوجيــا، ومع ذلــك علينا احلذر اإعالميــا يف ا�ستعمالها، 
فنحــن ما زلنــا بحاجة لتوعيــة اإعالمية ليعــرف النا�س كيف 
ين�ســرون املعلومة، ويدركون اأنهــم ل ين�سرونها لأ�سدقائهم 

فقط، وامنا قد ت�سل للعامل باأكمله".

حالوة: معرفة اجلمهور والكتابة الدقيقة
مــن جانبهــا، قالــت ال�سحافيــة تــال حــالوة: "ان الها�ستاغ 
يختلف على موقعي تويــرت وفي�سبوك. فبينما يتيح في�سبوك 
للم�ستخــدم اأن يكتب تدوينات طويلة، فاإن تويرت يجره على 
التعبــري عن فكرته بكلمات ل تتجاوز 140 حرفا. ولذلك، فاإن 
ا�ستخــدام الها�ستاغ يف تويرت يحتاج لدقة وفهم اأكر، عدا عن 
اأن في�سبوك نوعاً ما يقت�سر على دائرة من املتابعني حتوم يف 
اأغلبها جلمهور �سيق مقارنة بتويرت الذي وجد اأ�سا�ساً لتقدمي 

خدمة الإخبار ال�سريع والفوري لكل النا�س". 
واأكــدت ان الها�ستــاغ علــى تويــرت يف�ّســل اأن يكــون ق�سريا 
ووا�سحــا، لذلــك، قد نــرى التعامل مــع الها�ستــاغ بالأحرف 

الالتينيــة عملّيــا اأكــرث مــن العربيــة، اإذ اإننا لــن نخ�سر عدد 
حروف ب�سبــب حاجتنا لف�سل الكلمات عــن بع�سها من خالل 
اأن يعــي امل�ستخدم  اأن الأهــم هــو  "ال�سرطــات"، مو�سحــة 
طبيعــة اجلمهور الــذي ين�ســد الو�سول اإليه حتــى ي�ستخدم 
الها�ستــاغ ال�سحيح واللغة ال�سحيحــة، حيث اإن التغريدات 
اإن كانــت متعلقــة باأمور يوميــة اأو �سخ�سية، فــاإن الها�ستاغ 
لن يحتــاج اإىل تدقيق، اأمــا عندما يطمح امل�ستخــدم للو�سول 
اىل رواج علــى �سبكة النرتنت املعروف بـ "ترند"، ليوثق اأو 
ينقــل ق�سية عامة، فــاإن عليه اأن يدر�س طبيعــة الها�ستاغات 
الأقــدم املوجــودة على النرتنــت بنف�س �سيــاق الق�سية واأن 

يعمل على تفعيلها اإذا كانت تالئم املو�سوع احلديث. 
و�ســددت حالوة على اأهمية اأن نراعــي الهتمامات العامة يف 
حميطنــا لنعرف ملاذا قد ن�ســل اىل "ترند" عاملي، وهذا ي�سكل 
حتدياً بالو�ســول للجمهور امل�سغول بق�سايــا اأقرب ملجتمعه 

وبيئته.
وحول اإمكانيــة قر�سنة الها�ستــاغ وا�ستخدامه لغر�س اآخر، 
قالــت حــالوة "ان هذا له بعــد اأخالقي، ويف عــامل "ال�سو�سال 
ميديــا"، ل يوجــد كتّيب للتعليمــات الأخالقيــة، ويبقى على 
امل�ستخــدم اأن يدرك ماهية فعلــه، واأن يدر�س حقيقة اأهدافه. 
وقالــت: هــذا العــامل مــا زال حتــت الختبــار، وككل منتــج 
اإن�ســاين، �سيحتاج اىل الوقت حتى يتــم تقنينه اأو ت�سكيل اآراء 
اأكرث �سحــة حوله. وبالرغم من حماولــة املقاربة بني قوانني 
الن�ســر يف الإعالم التقليدي وتطبيقها علــى الإعالم احلديث، 
اإل اأن الأمــر مــا زال ي�ســكل حتديــا عامليــا ب�سبــب اختــالف 

الأدوات وا�ستخداماتها. 
وحــول انت�ســار ها�ستــاغ اجلزيــرة "AJAGAZA#" يف 
حــرب غــزة الأخــرية، قالــت حــالوة ان ال�سبــب الرئي�س اأن 
اجلزيــرة اأ�سبحــت حالــة عامليــة ول تقت�ســر علــى الوطــن 
العربي، ولذلك فاإن روادها من كل مكان مينحونها هذه القدرة 
على الرواج والنت�سار، كما اأن اجلزيرة تعتمد على جي�س من 
ال�سحافيــني واملتخ�س�ســني، وا�ستطاعــت اأن ت�سكل جمهورا 

عري�سا من املتابعني يف العامل، ما يجعلها م�سدرا لالأخبار.

اأبو الرب: ربط الها�ستاغ با�سم املوؤ�س�سة االإعالمية 
ويف ذات ال�سيــاق، قــال اأ�ستــاذ الإعالم يف جامعــة بريزيت د. 
حممــد اأبــو الــرب: "اإن ها�ستــاغ اجلزيــرة مــن الها�ستاغات 
الرئي�سية التي كانت موؤيدة لل�سعب الفل�سطيني، بالرغم من اأن 
 ،"#GazaUnderAttack" غريه من الها�ستاغات مثل
عامليــا  �ســدى  حققــا  قــد   ،"#GazaUnderFire"و
وو�سال ملــا يقارب 300 األــف نا�سر، ولكــن ها�ستاغ اجلزيرة 
ك�ســر الت�سل�سل الطبيعي والتفاعل علــى كليهما، وال�سبب انه 
�سجــع النا�ــس بــاأن اأي �سيء يكتب عليــه ين�سر علــى القناة، 

�سحافيون وخمت�سون يجيبون على �سوؤال:

كيف نكتب الها�ستاغ الفل�سطيني ون�سمن جناحه.. وهل القر�سنة م�سموحة؟

وهذا ما دفع ال�سباب للتناف�س وحب الظهور".
واعتقــد ابــو الــرب ان ها�ستــاغ اجلزيــرة مل يخــدم احلرب 
على غــزة، بل �ساهــم بت�سييع جهود الن�سطــاء على �سبكات 
التوا�ســل الجتماعيــة، فمــن الــذكاء بالها�ستــاغ ان يكــون 
عنوانــه وا�سحــا، وان يتمكــن مــن خماطبــة اكر عــدد من 
الفئــات، لهذا ال�سبب، كان الها�ستاغان الآخران اأكرث فعالية، 
لأن �سيغــة العنوانني لي�ست موجهة بــل كانت حتمل اأبعادا 

اجتماعية وان�سانية.
�سجــع  انــه  اجلزيــرة  ها�ستــاغ  يف  الأخطــر  ان  واأو�ســح 
امل�ستخدمــني على الكتابة باللغة العربية مع العلم ان الهدف 
هــو الكتابــة بالجنليزيــة للو�ســول للعــامل، كمــا اأن عنوان 
الها�ستــاغ يجــب األ يحمــل بعــدا جازما وقطعيــا، فيجب ان 

يكون عاما لي�ستخدمه اجلميع". 
وعلى �سعيــد قر�سنة اأو "احتالل" الها�ستاغات ال�سرائيلية 
والتدويــن عليهــا وحتويلهــا لها�ستاغــات فل�سطينيــة، اأكــد 
اأبــو الرب انه اأمــر مهم ولي�س خطاأ، ذاكرا مــا فعله الن�سطاء 
 "#BringBackOurBoys " الفل�سطينيون يف ها�ستاغ
الذي اأن�ساأه الإ�سرائيليون عندما خطف امل�ستوطنون الثالثة، 
فا�ستطــاع الفل�سطينيون احتالل هذا الها�ستــاغ والكتابة عن 

ماآ�سي حوايل 6500 ا�سري فل�سطيني. 
واو�ســح اأبــو الــرب ان الن�سطــاء الفل�سطينيــني والأجانــب 
بطريقــة  الفل�سطينيــة  الها�ستاغــات  يديــرون  املت�سامنــني 
فعالــة، لكن امل�سكلــة اأنها تخ�سع ملنا�سبــات معينة مو�سمية 
ولي�ســت دائمة، وهذا يتطلب اأن تكون هنــاك جهة ر�سمية اأو 

موؤ�س�ساتية اأهلية ترعى الإعالم الجتماعي. 
املدلل: كلمات �سادقة و�سادمة ومده�سة

الإعــالم  الإعالميــة والنا�سطــة يف  اأو�سحــت  مــن جانبهــا، 
الجتماعــي اإ�سراء املدلل اأن اأف�سل طرق ا�ستخدام الها�ستاغ 
هــي مراعــاة ال�سرعــة والتلقائيــة والن�ســاط، كمــا اأن عمــل 

"ريتويت" واإعادة كتابة وتكرار الها�ستاغ ي�ساعد باأن يكون 
لدينا ها�ستاغ حقيقــي، ويف�سل األ يكون يف عنوان الها�ستاج 
اأحرف مثــل حروف اجلــر، ويف�سل اأن يكــون بكلمات عامية 
وجدّيــة، واأي�ســا ان تكــون كلمــات �سادمــة، مده�ســة، بهــا 
واقعيــة وجراأة بعيــدا عن الألفــاظ النابية. وذكــرت املدلل 
"اأن اإي�سال الأخبار للعامل لي�س من املفرت�س اأن يكون عر 
الكلمــات، فقد تكــون ال�ســور والفيديو اأقــوى واأكرث تعبريا 

وفهما من الكالم". 
وحــول ا�ستخــدام العــالم الفل�سطينــي للها�ستــاغ والإعالم 
الجتماعي، اأو�سحت املدلــل "ان الإعالم الفل�سطيني ما زال 
�سعيفــا ومبنيا على احلزبية والقــرارات الفردية، فهو لي�س 
اإعالمــا تطبيقيــا، حيــث اإن ال�سحــايف الفل�سطينــي يعمل من 
خلف مكتــب، وهذا خطــاأ، فال�سحايف مكانه امليــدان، ويجب 
األ يغيــب عن الواقع فهو ميــداين، وعندما يغيب عن الواقع، 

�سوف يغيب عن عامل الإعالم الجتماعي اأي�سا".
وحول اإمكانية قر�سنة الها�ستاغ، قالت املدلل: "اأنا مع حرية 
التعبــري، وكل لــه احلرية بــاأن يكتب ما ي�ســاء على �سفحته 
ال�سخ�سيــة، فاأنا ل ميكنني اأن اأفر�ــس راأيي على �سخ�س ما 
با�ســم العروبــة مثال، اأو الإن�سانية، فكل مــا علي فعله هو اأن 
اأعطــي معلومات لالآخريــن حول ما يحــدث يف فل�سطني مثال، 
واأتــرك لهــم حريــة الختيــار بالت�سامــن اأو عدمــه، دون اأن 
اأدخل اإىل ها�ستاغ فعــال واأخطئ بالكالم اأو الألفاظ، حتى لو 
كان مو�سوعــه تافهــا، فعلي اأن اأحرتم رغباتهــم كما اأريدهم 
اأن يحرتمــوا رغباتــي". موؤكــدة اأهميــة اإي�ســال املعلومات 
والثقافــة الفل�سطينية لالآخرين وتعريف ال�سعب الفل�سطيني 
بالثقافات الأخــرى اأي�سا، وهذا يقع على عاتق ال�سحافيني، 
حيث اإن تعزيز الثقافة والت�سامن يكون عر تعزيز املعرفة. 

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

اإ�سراء املدلل.تال حالوة.

لــكل غائــب حبيبــة، ل يقوى علــى غيابها، �ســواء اأكانــت اأمه اأو 
اأختــه اأو زوجته اأو �سديقتــه، لكن الفرق بني اأي غائب والأ�سرى 
الفل�سطينيني، اأنهم دائما حا�سرون يف الذاكرة لكل من تبقوا ولكل 
مــن لهم ذكــرى بغ�س النظر عن ماهيتهــا، اإل اأنها تذكرنا ب�سهامة 
وبطولــة كانــت جتل�س بالقرب منــا يف مكان وزمان مــا. لذلك جاء 
ها�ستــاغ "#لأن_لالأ�سري_حبيبــة" علــى موقــع تويــرت للتوا�سل 

الجتماعي، للحديث عن حياة الأ�سرى مبنحى اآخر.
وقالــت الزميلــة ال�سحفيــة اإباء اأبو طــه التي كان لهــا الف�سل يف 
بــروز واخت�سار حكايا ل تنتهي مبئــات ال�سفحات من حب واأمل 

يف الوقت ذاته، بكلمات مقت�سبة تعر عن حياة باأكملها.

اأبو طه: �سخروا من الفكرة ولكنها جنحت
واأو�سحــت اأبــو طــه اأن فكرة اإطالق هــذا الها�ستــاغ على مواقع 
التوا�ســل الجتماعــي كانــت قــد بــداأت منــذ اإ�ســراب الأ�ســرى 
الأخــري يف ني�ســان 2014، الــذي امتــد ملــا يقــارب ال�سهريــن يف 
�سجــون الحتــالل، بغيــة تقــدمي الدعــم املعنوي الــذي يحتاجه 
الأ�ســرى يف خطوتهم الحتجاجية هذه علــى تنكيالت و�سيا�سات 
الحتالل الق�سريــة بحقهم، اإما من خالل حراكات حية يف ال�سارع 

ال�����������وط�����������ن�����������ي�����������ة ال������������ت�������������������������س������������ام������������ن������������ي������������ات  ع��������������ل��������������ى  ج������������������دي������������������د  ه��������������ا���������������س��������������ت��������������اغ   .. #لأن_لاأ�سري_حبيبة
سجود ربحي عاصي ٭

الفل�سطيني اأو من خالل �سفحات التوا�سل الجتماعي من في�سبوك 
وتويــرت وغريها، وذلك للتاأثــري الذي ميكن للو�سائــل الفرتا�سية 

والتقنية اأن تلعبه يف الوقت احلا�سر.
وكان هذا الها�ستاغ من بــني عدد كبري من الها�ستاغات اللكرتونية 
التــي اأطلقــت حينها حــول  الأ�ســرى، ولكنه الوحيد حــول الأ�سري 
كاإن�سان له عواطفه، يف حني ركزت الخرى عليه كجزء من احلركة 
الأ�سرية والن�سالية، فقد وجه "#لأن_لالأ�سري_حبيبة" لكل �سخ�س 
لــه قلب ناب�س موؤمن باحلرية التي �ستتحقــق يوما لهوؤلء الأ�سرى 
الذيــن "نزعهــم" الحتــالل من بــني عائالتهــم واأحبتهــم، واأرادهم 
يف مدافــن الأحيــاء، ووجهــت اأبو طــه الدعوات للكتابــة حتت هذا 
الها�ستــاغ لــكل من له اأخ اأو اأب اأو ابــن، ولكل من لها زوج اأو اأخ اأو 

اأب موجود بني "اجلدران الرطبة".
وتقــول اأبو طــه حول مدى تفاعــل املجتمع الفل�سطينــي مع اإطالق 
هــذه احلملــة: "البع�ــس كان قــد اأبــدى �سخريتــه مــن ابتــكاري 

لها�ستــاغ #لأن_لالأ�سري_حبيبــة، قائلني: كوين عقالنيــة، و�ساركينا 
يف ها�ستاغــات واقعية!". وتعقب اإبــاء على هذا النتقاد بقولها: مل 
يعلمــوا بعد اأن ما ينق�سنا يف واقع الأمر هو العاطفة ولي�س العقل، 
تلــك التي تخت�سر م�سافات احلب بيننــا وبني كل ما يف هذه احلياة 
اإن كان البحــث عن معانيهــا، اأو حتى بناء الــذات فيها، فبالعاطفة 
ن�ســدل كل �ستائر ال�سالم يف داخلنــا، وجتعلنا ن�سبح بعمق و�سدق 

بعيدا عن التكلفات العقلية.

زامل: الت�سامن النف�سي مع اال�سري
تقــول غفران زامــل، وهي اأ�سرية حمــررة وخطيبــة الأ�سري ح�سن 
�سالمــة املحكــوم 48 موؤبــدا وع�سريــن عامــا؛ اإن مباركــة والديها 
خلطــوة ارتباطها مــن اأ�سري قد يق�ســي عمره خلــف الق�سبان كان 
دعمــا معنويا كبريا خلطيبهــا، جعله ي�سعر وكاأنــه يحيا وميار�س 
احلياة رغم البعد ورغما عن ارادة ال�سجان. فالحتالل ال�سرائيلي 
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مادلين شعبان ٭
مل تعــد مهمــة نقل الأخبار من مهمــة الإعالمي فقط، فمع 
انت�ســار و�سائــل التوا�ســل الجتماعــي وات�ســاع نطــاق 
ا�ستخدامهــا، اأ�سبــح كل �سخ�ــس يف بيتــه ي�ستطيع ن�سر 
اخبــار ومعلومات و�سور وفيديو واأ�سوات على و�سائل 
الإعالم الجتماعية، غري موثوق به يف كثري من احلالت، 
فات�سعــت نطاقــات ال�سرقــة ونقــل الأخبــار واملعلومات 

الكاذبة �سواء كانت ن�سية اأو �سوتية اأو م�سورة.
خراء التطــورات الإعالمية يحذرون من هذا ال�سيل 
املتدفــق دون ناظــم او مرجعيــة مهنيــة، وي�ستغلــه 
البع�ــس بالتزييــف وال�سرقات الأدبيــة، لهذا، فال بد 
مــن احلــذر يف التعامــل مــع املعلومات الــواردة من 
النرتنــت ب�سكل عــام وال�سبــكات الجتماعية ب�سكل 

خا�س. 
للحديث  املخت�ســني  "احلــال" التقــت جمموعة من 
حــول كيفيــة ك�ســف م�سداقيــة املــواد ال�سحافيــة 
الجتماعــي  التوا�ســل  و�سائــل  علــى  املن�ســورة 
ولتوعيــة اجلمهــور مــن هكــذا مطبــات تف�ســد مهنة 
ال�سحافة والإعالم تنــزع ثقة اجلمهور يف ال�سحافة 

وال�سحافيني.

كيف نتحقق من �سحة الفيديو؟
التلفزيونيــة يف جامعــة  اأ�ستــاذة ال�سحافــة  تقــول 
خطــوات  اأربــع  هنــاك  اإن  وهــدان  هديــل  بريزيــت 
اأ�سا�سية للتحقق من �سحــة الفيديو، اأولها التحقق 
مــن املن�ساأ الــذي اأخذ منــه الفيديو، فمعظــم مقاطع 
الفيديــو تاأتــي مرفقة بو�سف اأو و�ســوم اأو تعليقات 
اأو ن�ــس تعريفــي، وعن طريــق ا�ستخــراج الكلمات 
املفتاحيــة ن�ستطيــع البحــث عــن الفيديــو، بحيــث 
ت�ســكل الخت�ســارات واأ�سمــاء الأماكــن وغريها من 
الأ�سمــاء كلمــات مفتاحيــة جيدة. وبعــد ذلك نبحث 
عن اأقــدم ن�سخ الفيديــو املطابقة للكلمــات املفتاحية 
بفــرز النتائج ح�سب التاريخ على موقع يوتيوب، ثم 
بالنظر اأ�سفــل �سريط البحث مبا�ســرة ملعاينة قائمة 
"الفالتر" )Filters( نختار تاريخ التحميل لتظهر 

الن�سخ املوجودة من الفيديو.
وت�سيــف وهــدان: اخلطــوة الثانية تكــون بالتحقق 
من امل�سدر الــذي ن�سر الفيديو والت�ســال به للتاأكد 
اأكرث. وياأتي بعــد ذلك حتديد مكان الفيديو من خالل 
حمتواه وحتديد مكان الت�سوير. واأخريا التحقق من 

التاريخ.

�سحافة التحقق تدق الأبواب يف فل�سطني

ك��ي��ف ن��ك�����س��ف ك���ذب���ات الإع�������ام الج��ت��م��اع��ي؟

وت�سيف وهدان "التاريخ هو اأ�سعب البيانات الو�سفية 
من حيث التحقق منه. فمثال، توؤرخ فيديوهات يوتيوب 
بتوقيــت املحيط الهادئ )التوقيــت العاملي ناق�س ثماين 
�ساعات( من اللحظة التي يبداأ فيها حتميلها. وكان ذلك 
هــو ما دفــع وزارة اخلارجية الرو�سيــة اإىل الت�سكيك يف 
مقاطــع الفيديــو التي كانت ت�ســور هجومــا بالأ�سلحة 
الكيميائيــة علــى الغوطــة قــرب دم�ســق؛ فقــد حملــت 
اأ�سرطــة الفيديــو يف ال�ساعــات الأوىل مــن �سبــاح 21 
اأغ�سط�ــس، وظهــرت يف يوتيوب بتاريــخ 20 اأغ�سط�س. 
ودفــع جهــل وزارة اخلارجيــة وجهــات اأخــرى لهــذه 
املعلومــة اإىل القــول اإن مقاطــع الفيديــو مفركــة واأن 

حتميلها كان قبل زمن الإبالغ عن وقوع احلدث.
وتوؤكد وهــدان اأهمية احل�س ال�سحــايف يف تقييم �سحة 
الفيديوهــات املنت�ســرة لن تطبيق اخلطــوات ال�سابقة 

ي�ستنزف الوقت واجلهد على الرغم من اأهميته.

كيف نك�سف الن�س امل�سروق؟
اأمــا عن ك�سف الن�س امل�سروق، فيقول املحرر ال�سحايف 
خالد �سليم اإن "البحث عــن ال�سبق ال�سحايف والتغطية 
الأ�ســرع، دفــع كثرييــن اإىل ال�سطو على اإنتــاج غريهم، 
دون اأدنــى احرتام ملعايري حقوق الن�ســر. كما اأن حدة 
التناف�ــس بــني املواقــع علــى "عــداد القــراءات" وعدد 
املهنية  اأدنــى معايري  اأعمى كثريين عن  "ال�ســريات"، 
والأخــالق"، معرتًفــا ان ال�سحافة املحليــة فيها الكثري 
من ال�سرقات امل�سكوت عنها دون اأدنى مراعاة للملكيات 
الفكريــة، فتتحقق جرميــة �سرقة الن�سو�ــس دون اأخذ 
اإذن اأ�سحابها، واأحيانا �سرقة وا�سحة بو�سع ا�سم غري 

ا�سم �ساحب الن�س.
واأ�ســاف �سليم: امل�سكلــة التي ت�سببها هــذه ال�سرقات، 
�سهولــة انت�ســار معلومــات مغلوطــة اأو اأخبــار كاذبــة 
اأو اإ�ساعــات، لأن مــن يعيــدون الن�ســر ل يتحققون من 

م�سداقية الن�س.
ويتابــع �سليم: "الك�سف عن الن�س امل�ســروق يتم تقنّيا 
من خــالل وجود فقرة مــا نافرة �سكاًل عــن بقية املادة، 
وم�سمونــا قــد تبدو �سياغــة جملة ما اأجمــل واأدق من 
بقيــة الن�ــس، وهاتــان احلالتان تثــريان ال�سكــوك. اأما 
كيفية التاأكــد، فيقول �سليم: ")جوجل( �سديق �سدوق 

لكل املحررين وهو ل يتعب من الأ�سئلة".

كيف نك�سف ال�سورة امل�سروقة؟ 
ويتحــدث امل�ســور ال�سحايف فادي عــاروري عن كيفية 
ك�ســف ال�ســورة املزورة قائــاًل: هناك اأكــرث من طريقة 
لك�ســف حقيقــة ال�ســورة، اأولها عن طريــق الإنرتنت 
وحمرك البحــث جوجل، فهناك اإمكانيــة ملعرفة م�سدر 
ال�ســورة الأ�سلي عن طريق حتميــل ال�سورة يف خانة 

البحث.
وي�سيــف: "الطريقــة الثانيــة هــي عــن طريــق برنامج 
الفوتو�سوب، بحيــث ن�ستطيع حتديد تاريخ واإعدادات 
الت�سويــر، واإن كان هنــاك اأي حــذف او تعديــل علــى 

ال�سورة للتغيري من معناها".
ويوؤكــد العــاروري اأن هنــاك عمليــة ت�سليــل كبرية يف 
ا�ستخــدام ال�سورة، وياأ�سف من عــدم وجود قوانني يف 
نقابــة ال�سحافيني لتحــدد �سوء ا�ستخــدام ال�سورة او 

فر�س العقاب على من يفعل ذلك.

كيف نك�سف التغريدة املزورة؟ 
وعن ك�ســف التغريدة املزورة على تويرت، تقول طالبة 
املاج�ستــري يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت جنا نابوت 
اإن باإمــكان النا�ســط اكت�ســاف التغريــدة املــزورة عــن 
التغريــدة غــري املزورة عــن طريق البحــث با�ستخدام 
الو�ســوم )الها�ستاغ( عن اخلر نف�ســه؛ اإما با�ستخدام 
اأ�سماء الماكن التي يح�سل فيها حدث معني على �سبيل 
املثــال، او عــن طريق ا�ستخــدام ها�ستــاغ ا�سم �سخ�س 
معــني ان كان اخلر عــن �سهيد مثال. وباإمــكان النا�سط 
التحقــق من خــالل متابعــة التغريــدات املن�ســورة من 
وكالت الخبــار املعروفه واملوثوقة، اأو البحث بلغات 

متعددة اأهمها العربية والجنليزية.
وت�سيف نابوت: هناك طرق اأخرى حت�سل باملمار�سة، 
فالنا�ســط الفعــال علــى تويــرت ت�سبــح لديــه معرفــه 
وخلفيــة باأ�سمــاء املغرديــن مــن اأماكن معينــة، وعن 
طريق ذلك ي�سبح اأحدهــم وكاأنه مرا�سل منطقته التي 

ي�سكن فيها.
يف العامل، بداأ كثريون مــن باحثي الت�سال وال�سحافة 
بخو�ــس اأبحــاث للماج�ستري والدكتــوراة يف هذا النوع 
مــن �سحافــة التحقق، التــي باتت تتخ�س�ــس يف نزاهة 
و�سفافيــة الإعــالم واأخالقيــات مهنــة ال�سحافــة. ويف 
املنطقــة العربيــة، تعمــل اكــرث مــن موؤ�س�ســة على هذا 
املو�سوع. ويف فل�سطني، ثمة جهود متفرقة هنا وهناك، 
ولكــن اجلر�ــس بداأ يــدق ليدقــق يف املحتــوى ال�سحايف 

ويجعله اأكرث اأمانا. 

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت 

جنى نابوت.فادي العاروري.خالد �سليم.هديل وهدان.

ال�����������وط�����������ن�����������ي�����������ة ال������������ت�������������������������س������������ام������������ن������������ي������������ات  ع��������������ل��������������ى  ج������������������دي������������������د  ه��������������ا���������������س��������������ت��������������اغ   ..
باإ�سداره الأحكام العالية بحق الفل�سطينيني هدف اىل عزلهم كب�سر 
عــن حياتهــم الجتماعية وتوا�سلهم مع اخلــارج، ورغما عن ذلك، 
فهــم يبتكرون طرقا لكي يحيوا داخل تلك اجلدران ويتحدوا العزل 

النفرادي والعتقال الإداري.
وت�سيــف غفران ان اجلانب الجتماعي حلياة الأ�سرى هو اجلانب 
الوحيــد املغفــل مــن حيثيــات التفاعل مــع ق�سيتهم، التــي غالبا ما 
تطــرح فقط فكرة املعاناة داخل ال�سجــن او احلالة الن�سالية التي 
عا�سهــا الأ�سري دون ادنــى اهتمام باجلانب الجتماعــي والنف�سي، 
وكاأنــه باب حمظور فتحه، مــع انه اكرث جانب مهم يف دعم الأ�سرى 

معنويا.
وكتبت غفــران جمموعــة اأوراق حــول تفا�سيل عالقتهــا بخطيبها 
الأ�ســري ح�سن �سالمة، التي جت�سد فيها حياة الكثريين من الأ�سرى 
بحياتهــم الجتماعيــة الغائبة جزئيا عنهم. وتقــول غفران اإن هذه 
املبــادرة كانت بغية طرح فكــرة كيف يتخيل الأ�ســري نف�سه خارج 

الق�سبــان، وكيــف يتوا�ســل مــع اأحبتــه، وكيــف يعي�ســون �سويا 
رغــم ال�سجــون واملعتقالت، وتعلق: اإن اجلوانــب الجتماعية هي 
جوانــب مغفلــة ل يتحدث بها كثــريون وكاأن م�ساعــره �سجنت مع 
ج�ســده؛ فال�ســري يف نهايــة الأمر ان�ســان له قلــب وم�ساعر ويحب 
وي�ستاق، ومن خالل هذه الوراق تعرف النا�س اإىل جزء خمفي عن 
حيــاة الأ�سرى بالن�سبة لهــم، وتقربهم من ق�سيــة الأ�سري اكرث من 

احلديث عن ن�سالهم ومعاناتهم.

من�سور: ل�سنا اأبطااًل بال جروح 
ويقــول الأ�ســري املحرر والكاتــب الفل�سطيني ع�سمــت من�سور اإنه 
وعلــى الرغم مــن احت�سان ال�سعــب الفل�سطيني لق�سيــة الأ�سرى، 
اإل اأنــه غالبــا ما يتــم احلديث عنهــم كاأبطال خارقــني ل يقوى ول 
يغلبهــم اأي �ســيء، متنا�سيني ان ال�سري لــه خ�سو�سية وانه عا�س 
فــرتة انقطــاع طويلة عــن احليــاة الجتماعيــة بواقعهــا الفعلي، 

الأمر الــذي يحدث فجوة بني ال�ســري وجمتمعه فور خروجه من 
ال�سجــن، وميكن تعميق النظــرة ال�سعبية لالأ�سري من خالل النظر 

اإليه كاإن�سان.
وكان ع�سمــت من�ســور مــن الأ�ســرى الذيــن عروا عــن الإن�سان 
الأ�ســري من خالل الكتابــة يف ثالثة موؤلفات كتبها يف ال�سجن ونقلت 
جتربــة ع�سرين عامــا يف الأ�سر، حاول من خاللهــا اأن يوثق جزءا 
من احلياة التي يعي�سها ال�سرى داخل ال�سجون الإ�سرائيلية وان 
يــرز الإن�سانية يف الأ�ســري وحالت �سعفهــم و�سوقهم ووجعهم، 
وكيــف يــرون العــامل من خــالل العي�س معهــم ووقائــع الزيارات 
التــي هي املنفذ الفعلــي الوحيد للعامل اخلارجــي، فال�سري يتنقل 
داخل الزنزانة باأحالمه وكتاباته على اجلدران التي تقراأ �سورهم 
املخنوقــة. ويقول من�سور ان ال�ســورة الإن�سانية لالأ�سرى جتعل 
العــامل اخلارجــي يتماهى ويقــف معهــم، ويزيل احلواجــز التي 

تخلقها النظرة ال�سطحية لال�سري.

قراقع: معاناة �سامتة يجب اأن نكتب فيها
وعن ذلك يقول رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين عي�سى قراقع، 
ان مــا تعانيــه الأ�ســر والعائــالت الفل�سطينيــة ب�سبب مــا يتعر�س له 
اأبناوؤها مــن انتهاكات واعتقالت لدى الحتــالل يجعلها تعاين معاناة 
�سامتــة وهــذا ي�سع اأعباء كثرية عليهم غالبا مــا يبادلونها بال�سر يف 
غياب الزوج والب والخ والب. وي�سيف قراقع ان الحتالل يحاول 
تدمــري املجتمــع الفل�سطيني من خالل العتقالت وعلــى الفل�سطينيني 
وكل املت�سامنــني اأن يبادروا من اجل ف�سح هــذه النتهاكات املخالفة 
للقوانــني الدوليــة، وان يتناولوا اجلانب الن�ساين مــن حياة كل ا�سري 
كــي تتفتــح الت�سامنيات مع ال�ســرى يف حقول جديــدة اإن�سانية ت�سل 
اإىل كل الدنيــا وتتخطى حدود الفكار الن�سالية فقط، للقول اإن لال�سري 
الفل�سطينــي قلبا وهو عا�سق للمراأة وفل�سطني وحمب لطفاله وعائلته 

وللب�سر اكرث ممن هم خارج الق�سبان.
* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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هالة أبو علي ٭

رمي الهندي ٭

لي�ــس اجلــدار وحــده مــا يقتــل خميــم �سعفــاط، ف�سيا�سات 
التهجــري ال�سرائيلية دفعت املخيم ليكــون ال�سد ازدحاما، 
حيــث يختنــق فيــه �سبعون الــف مواطــن يف 205 دومنات، 
وهــي �سيا�ســة دفعــت اإىل ظهور ع�ســرات الظواهــر ال�سلبية 
باملخيــم بــني قاطنيــه، مــن انت�سار لتجــارة ال�ســالح ومنفذ 
لتجارة املمنوعات وحياة يومية �سعبة يف مكان ي�سيق على 
�ساكنيــه اىل درجة ان دخول احد �سوارعــه يتطلب �ساعة او 

�ساعتني للخروج. 
ولعــل جرمية قتل الطفــل ال�سهيد حممد ابو خ�ســري حرقا قبل 
ا�سهر، كانت اوىل النتفا�سات الذاتية التي تبناها ابناء املخيم 
لتجعلهم يف مواجهة يومية مع �سرطة الحتالل التي ف�سلت وما 

زالت تف�سل يف ال�سيطرة على املخيم.
وعــن الواقــع ال�سعــب يف املخيــم، يقــول اأمــني �ســر اللجنــة 
ال�سعبيــة حممــود ال�سيخ علــي اإن م�سكلة املخيم بــداأت تتفاقم 
قبــل 10 �سنوات عندمــا اتخذ الحتالل قــرارا باإحاطة القد�س 
باجلدار، واإق�ساء بلدات مقد�سية من املدينة واإحلاقها لل�سفة، 
ما دفع �سكان هذه البلدات لالنتقال اإىل املخيم، خوًفا من �سحب 

هوياتهم املقد�سية، وبالتايل منعهم من دخول القد�س.
ع�ســو اإقليــم فتح يف القد�ــس عادل اأبــو زنيد قــال اإن انخفا�س 
اأ�سعــار ال�سكــن يف املخيــم قيا�ًسا باأحيــاء القد�ــس و�سواحيها 
زاد مــن اإقبــال املقد�سيــني على ال�سكــن يف املخيــم، م�سيًفا، اأن 
انخفا�س هذه الأ�سعار يرجع لعدم وجود �سريبة الأرنونا كما 

هو احلال داخل املدينة.
واأ�ســاف: "هــذا النفجــار ال�ســكاين ت�سبــب يف الوقــت ذاتــه 
مب�ســكالت كبــرية يف جمــالت النظافــة وال�سحــة والتعليــم 

والأمن". 
ووفًقــا لالإح�ســاءات، فاإن عــدد �ســكان املخيم مــع ال�سواحي 

املجــاورة له يبلغ 70 األف ن�سمة، يف وقــت ي�سري متحدثون اإىل 
اأن عــدد الذين تعر�ســوا لالإدمان على املخــدرات جتاوز اآلف 
ال�ساكنــني، بينما ميتلك �سكان املخيــم اأ�سلحة قدرها متحدثون 
لـــ "احلال" بــاآلف القطع ولي�س لــدواع ن�سالية بــل ع�سائرية 

وعنفية ت�ستخدم يف ال�سجارات ب�سكل كبري.
وح�ســب رئي�س جلنة مقاومــة اجلدار وال�ستيطــان يف القد�س 
حمــودة ذياب، فــاإن �سلطات الحتــالل معنية بوجــود ظواهر 
�سلبيــة يف املخيم اأبرزها انت�ســار ال�سالح واملخدرات، مبيًنا اأن 
الحتالل يهدف من خاللها لزرع الفتنة وا�ستخدامها يف �سيا�سة 

العقاب اجلماعي جتاه املقد�سيني.
ويبــني ذيــاب اأن وكالة غــوث وت�سغيل الالجئــني "الأونروا" 
تقل�ــس ب�سكل �سنوي خدماتها يف �سعفاط، ما ي�سكل عبًئا كبرًيا 
علــى الفل�سطينيــني، يف ظل �سغر م�ساحة املخيــم البالغة 205 
دومنــات، و�سعــف ميزانيــة حمافظــة القد�ــس ملدينــة القد�س 
باأكملها، والبالغة 40 األف �سيقل، وهو ما ت�سبب باإغالق العديد 
مــن املوؤ�س�سات املقد�سيــة يف املخيم الذي يعتر املخيم الوحيد 

يف املحافظة.
وتلعــب اللجنــة ال�سعبية وموؤ�س�ســات اأخــرى يف املخيم دوًرا 
مكماًل لدور وكالة الغوث التي تعتر امل�سوؤول الأول عن تقدمي 
اخلدمــات هنــاك، ويقــول مدير اللجنــة مهند م�ساملــة، اإن هذه 
املوؤ�س�ســات التــي تعنى ب�سوؤون الأطفــال وذوي الإعاقة تعاين 
مــن �سعف الدعم املادي، ما يجعــل قدرتها على العمل اأ�سعف 

بكثري من حجم الت�سخم ال�سكاين يف املخيم.
ويو�ســح اأن عدد �ســكان املخيم دون ال�سواحــي املجاورة بلغ 
25 األــف ن�سمة، منهــم 12 األفا تعرتف بهم الوكالــة وتقدم لهم 

اخلدمات، فيما يبقى 13 األفا اآخرون معلقني يف الهواء.
ويبــني م�ساملــة، اأن ال�سواحي املجاورة للمخيــم مثل �ساحية 

تراكمات الإهمال والتهمي�ش تنفجر يف وجه الحتال

ف��ق��ط دومن�������ات   205 يف  ي��خ��ت��ن��ق��ون  م����واط����ن  األ������ف  ���س��ب��ع��ون  ����س���ع���ف���اط:  خم���ي���م 

ال�ســالم وراأ�ــس خمي�س ورا�س �سحادة، كانــت فارغة قبل اأكرث 
من ع�سر �سنوات، اإل اأن اإقامة اجلدار دفعت بال�سكان اإليها ليتم 
البنــاء هنــاك ويتو�سع نطاق املخيم، حيــث و�سل عدد ال�سكان 

اىل اأكرث من 70 األف ن�سمة.
وي�سيف م�ساملــة: "البناء يف املخيم �سابًقا كان ب�سكل اإ�سكانات 
عموديــة البنــاء ولي�ــس بال�سكل املطلــوب هند�سًيــا"، مبيًنا اأن 
زيــادة ال�سكان اأدت لزيادة ال�سغط على خطوط املياه القدمية 
اأ�ســاًل، التي حتتاج لتاأهيل وميزانيات �سخمة، ما ت�سبب ب�سح 
امليــاه، بالإ�سافــة لل�سغــط علــى الكهربــاء وانقطاعهــا ب�سكل 

متوا�سل.

واأ�ســار اإىل م�سكلــة النفايــات املرتاكمــة التــي تقدر بـــ 20 طن 
يومًيا، تزيل وكالة الغوث منها 16 طنا فقط، وبقيتها تظل على 
الأر�سفــة والطرقات، م�سببة اأمرا�ســا جلدية وم�سوهة املنظر 

العام.
ويدعــو كل من حتدث يف هــذا التقرير وكالة الغــوث وال�سلطة 
الوطنيــة اىل التدخل حلماية املواطنــني يف املخيم من �سوائق 
كبــرية، موؤكديــن اأن الحتالل هو امل�ســوؤول الول عن كل هذه 

البيئة ال�سادمة يف املخيم.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�سغط عمراين و�سكاين يف املخيم، ول حلول يف الأفق.

تقف العديــد من العقبات اأمام تطوير م�ساقات العالم 
يف اجلامعــات والكليــات الفل�سطينية، منها ما له عالقة 
باملعــدات واملختــرات، واأخــرى لها عالقــة بالكوادر 
التعليميــة. وللتعــرف اأكرث على هــذه العقبات، التقت 
اأ�ساتــذة العــالم لتقــف علــى اآخر  "احلــال" بع�ــس 

م�ستجدات التطوير الأكادميي. 
واأجمــع عــدد مــن حما�ســري دوائــر العالم علــى اأن 
نق�ــس املخترات يعد مــن اأكرث العقبــات التي تواجه 
تطوير تدري�س العالم، هناك نق�س يف خمترات ت�سم 
ال�ستوديوهــات واملعــدات التي تلــزم لتدريب الطلبة 

ومواكبة التطبيقات احلديثة لالإنتاج الإعالمي.

نق�س يف املختربات
عن هــذا املو�سوع، اأو�ســح اأ�ستاذ العــالم يف جامعة 
اخلليــل د. �سعيــد �ساهــني لـــ "احلــال" اأن العقبــات 
الإعــالم  م�ساقــات  تطويــر  تواجــه  التــي  الأ�سا�سيــة 
هي نق�ــس املعــدات والأجهــزة والمكانيــات التقنية 
واملختــرات الالزمة لتنفيذ م�ساريــع الطلبة العملية، 
حيــث اإن الإعالم حقــل متطور با�ستمــرار ويحتاج اإىل 
حتديــث املعدات با�ستمــرار، واأ�ساف �ساهني اأن ندرة 
الــكادر الب�سري املتخ�س�س يف العالم معيق اآخر اأمام 
تطوير امل�ساقات. وقال: "ان امليزانية التي تخ�س�سها 
وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل لتطويــر امل�ساقات ل 
تكفــي، وتطويرهــا بحاجــة اىل تخ�سي�ــس موازنــات 
اأكــر، حيث اإن اجلامعات حتاول العتماد على نف�سها 
بهــذا اخل�سو�ــس، ولكنهــا ل تقوى على ذلــك، كما اأن 
البحــث عن ممولــني ي�سكل عبئا اإ�سافيــا على الهيئات 

التدري�سية".

واكــد �ساهــني اأهمية تطويــر م�ساقات العــالم لتاأهيل 
الطــالب للعمــل على م�ستــوى دويل ولي�س حملي فقط، 
لن ال�سوق الفل�سطينية غري قادرة على ا�ستعياب الكم 

الهائل من خريجي العالم �سنويا.

م�سكلة اال�سرتاطات احلكومية
من جهته، اأو�سح اأ�ستاذ العالم يف اجلامعة الأمريكية 
يعيــق  مــا  اأن  معال:"باملجمــل  اأبــو  �سعيــد  بجنــني 
اجلامعــات و�سيا�ساتهــا هو ال�ســروط املو�سوعة على 
تغيري اخلطــط الدرا�سية كي يتم اعتمادها من التعليم 
العايل، فمثاًل، مينــع تغيري اخلطط بني فرتة واأخرى، 
وبالتــايل يكون املعيق هنا هو �سروط ومعايري الرتبية 

والتعليم العايل".
واأ�ســاف اأبو معال اأن هناك معيقــا اآخر يرتبط باأق�سام 
اأو دوائــر الإعــالم، يتعلــق بالتغيــري والتبديــل عنــد 
اعتمــاد م�ساقــات جديدة، يتعلق بتبنــي روؤى وعوامل 
اإعالميــة جديدة يف العــالم، اأي اأن املطلوب اأن تطور 
الإدارات التدري�سيــة ذاتهــا قبل اأن يكــون الدور على 
الطلبــة فقــط، فبع�س الق�ســام لالأ�ســف تكر�س القدمي 
ول يوجــد لديهــا من يوؤمن بالتغيــري اأو يرغب بتطوير 

الذات.
واو�سح ابو معــال وجود "اأمر يرتبط بكرثة متطلبات 
درا�ســة الإعالم، يعني كــي يكون لدينــا منتج/ طالب 
ي�سبــح �سحافيــا بعد اأربــع �سنوات، عليــه اأن يعرف 
الكثــري مــن الأمــور )ثقافــة عامــة(، ومهمــا تطــورت 
امل�ساقــات وتغــريت، فلــن متنــح الطالــب مــا يالئــم 
حجــم التجديد والتنــوع يف املجال الإعالمــي، وهو ما 
ي�ستوجــب اأن يكون الطالب حجر الرحى، اأي اأن يكون 

اأ�����س����ات����ذة اإع���������ام: ن���ق�������ش ال���ت���ق���ن���ي���ات وغ����ي����اب ال����ت����دري����ب ي��ع�����س��ف ب���ت���دري�������ش م���ه���ن���ة ال�����س��ح��اف��ة

له دور كبري يف التغلب على اخللل املوجود واملر�سود، 
ومن دون ذلك �سنبقى نلعن الظالم".

وطالــب اأبــو معــال بــاأن نعــرتف جميعــا بــاأن الــكادر 
الب�ســري اأمر مهــم يف اأي عملية تطويــر، وقال: "بدون 
كادر ب�ســري موؤهــل ل ميكــن التغيــري اأو خلــق اإطــار 
اكادميــي داعــم للتغيري، وبــدون هدا الــكادر، ل ميكن 
اأن يتوفــر مــن يدر�س امل�ساقــات اجلديــدة، وجزء من 
الأق�سام تديرها عقلية قدمية، وتتعامل با�ستخفاف مع 
الفــكار واملو�سوعــات اجلديــدة، ول تتحم�س للدماء 

ال�سابة وتتعامل معها مبنطق الو�ساية اأحيانا".

امل�سكلة لي�ست يف الوزارة
ويف ذات ال�سيــاق، قــال رئي�س دائرة العــالم بجامعة 
القد�ــس اأبــو دي�ــس د. غ�ســان منــر: اإن امل�سكلــة تكمن 
يف وجــود نظــام خا�ــس وخمتلف لــكل جامعــة يف عدد 
ال�ساعــات، واإن روؤيــة كل دائــرة اأنها هــي الف�سل هو 
�سبــب اآخر يف عدم تطويــر امل�ساقات، واأ�ســاف اأن من 
يجمع بني التخ�س�سات تكون عنده م�سكلة يف التعديل 
علــى اخلطة التدري�سية. وقال منــر اإن الدائرة هي من 
يحدد التعديل والتطوير على امل�ساقات وذلك بالرجوع 

اىل املجل�س الكادميي واخل�سوع ل�سروط التطوير.

واكد منــر اأن وزارة الرتبية والتعليــم العايل ل ت�سكل 
عائقا امام تعديــل وتطوير م�ساقات العالم اإل يف حال 

الرغبة بتغيري اخلطة ب�سكل كامل.

غياب "العملي" ل�سالح "النظري"
وي�ستكي غالبية طلبة العالم من كرثة املواد النظرية 
يف التدري�ــس، ويطالبون بادخــال التدريب اىل الدرا�سة 
اليوميــة. وعن هذا املو�سوع، يقــول اأ�ستاذ الإعالم يف 
الكليــة الع�سرية د. ح�ســن عبــداهلل: "اإن التدريب هو 
الف�ســل للطالــب، حيث انــه ي�ستفيد اكرث عنــد تعلمه 
بالتدريــب حتــى ل يتفاجــاأ بواقــع العمــل. واأو�ســح 
اي�ســا انه يجب علــى دائرة العــالم واإدارة الكلية اأو 
اجلامعــة ان توفــر للطالــب املعدات واملختــرات من 
خــالل امل�ساعــدات واأق�ســاط الطالب، م�ســددا على اأن 
الإدارات هــي امل�سوؤولــة اأول واأخريا عــن تاأمينها لهم 
وان الطالب غــري م�سوؤول عن النق�س املوجود، بل من 

حقه عند دخول اجلامعة ان يجد كل ما يلزم تعليمه.
وتوافــق رئي�ــس دائــرة الإعــالم يف جامعــة بريزيــت 
د. ب�ســام عوي�ســة مــع راأي اأ�ساتــذة العــالم يف باقي 
اجلامعــات والكليات، وقــال اإن امل�سكلة هــي يف اأهمية 
اإدخــال التعليــم التقنــي وعــدم الكتفــاء بالنظــري، 

حيــث اإن املعيــق املادي هــو العقبــة الأ�سا�سيــة اأمام 
تطوير م�ساقات الإعــالم، فنق�س املعدات واملخترات 
احلديثــة والجهــزة الالزمــة للت�سويــر والت�سجيــل 
معيــق اأمام لتطوير تدري�س العــالم. واأ�ساف: "هناك 
نق�ــس يف غرف التحريــر وهو عدم كفايــة الجهزة مع 
عــدد الطــالب، ونحن نحــاول ان جنهــز ا�ستوديوهات 

تلفزيون، اإل اأنها حتتاج لتكاليف باه�سة.
وحــول مــا يتعلــق بنق�ــس الكــوادر التدري�سيــة، قال 
عوي�ســة: "هنــاك م�سكلــة اأخرى وهــي نق�ــس الكادر 
اأن  اأي�ســا  نحــاول  ولكــن  املتخ�س�ــس،  التعليمــي 
ن�ستعي�ــس عن ذلك ب�سحافيــني ممار�سني لديهم خرة 

يف هذه املجالت.
وعــن كيفيــة التغلــب علــى جممــل العقبــات، اأو�سح 
عوي�سة: "نحــن نحاول اأن نغطــي احتياجات الطالب 
عــن طريق جتنيــد الترعات وامل�ساعــدات التي تاأتينا 
من املترعــني واملوؤ�س�ســات ل�سد احتياجــات الطالب، 
ونحــاول اأي�ســا اأن نتغلب علــى الو�ســع القت�سادي 
ال�سيــئ باإر�سال الطــالب للتدريب يف بع�ــس الذاعات 

حتى ندمج الطالب بالواقع العملي".

بريزيت  بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

�سعيد اأبو معال.ب�سام عوي�سة.�سعيد �ساهني.غ�سان منر.
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فداء روي�سي ٭

خر، مقال، تقرير، ق�سة �سحافية، حتقيق.. 
جميعهــا اأ�ســكال ي�ستخدمها الإعــالم لي�سلط 
ال�ســوء على ق�سيــة اأو ظاهرة اأو حدث، لكن 
من منــا فكر يف اأن ي�سلط ال�ســوء على جودة 
املــواد ال�سحافيــة وقدرتهــا علــى احل�سور 
بقالــب مهني حمــدد، مبعايري جــودة عالية، 
خا�ســة ان كثريين ينتقــدون جزءا كبريا من 
اإنتاجــات ال�سحافيــني، وحتديــدا يف كتابات 
الــراأي اأو يف القوالــب الإخباريــة التي تكون 

اجلودة العالية مطلوبة فيها.
هنــاك ما ميكــن ت�سميتهــا، اإن �ســح التعبري، 
"الكتابات الرديئة"، وهي منت�سرة يف الإعالم 
املحلــي، مثل اأي اإعالم يف العــامل، لكن بع�س 
التجارب العاملية اأ�سدرت توجهات تنظيمية 
او اأ�ســدرت مطبوعــات خا�سة بنقــد الإعالم 

حتى ل يظهر ركيكا اأمام اجلمهور.
الرديئــة او  الكتابــات  ول ميكننــا ت�سنيــف 
تعريفهــا او و�سعهــا يف قالــب معــني، لكــن 
اأ�سبابهــا تتعــدد والنتيجــة واحــدة "كتابــة 
رديئــة غري مفهومــة". "احلــال" هنا حتاور 
عــددا من املهنيني لت�ساألهم عــن كيفية جتويد 
الغــث  مــن  وتخلي�سهــا  ال�سحافيــة  املــواد 
ل�سالــح اإنتاج �سحايف فاعــل وموؤثر ول غبار 

عليه.

�سبابات: الفكرة
اأهم من اللغة

كثــريا ما نقــراأ مــواد �سحافية بلغــة غاية يف 
الكماليــات، لكــن بــدون م�سمون، وعــن ذلك 
يقــول ال�سحايف جميــل �سبابــات: ال�سحافة 
هي حــق اجلمهور يف املعرفة، فــاإذا كان بناء 
الكتابة جيدا يكــون ال�سحفي قد اأ�س�س فعليا 
املعلومــة،  اىل  الو�ســول  يف  احلــق  للقــارئ 

ومــن الطبيعــي ان تختلف تقنيــات ال�سحايف 
اأ�س�ــس  واأدواتــه عنــد الكتابــة، لكــن هنــاك 
وقواعــد عامــة يجــب ان يلتــزم بهــا ك�سالمة 
اللغــة، والبتعاد عن الفو�ســى اللغوية التي 
تــوؤدي يف نهايــة املطــاف اىل ت�سوي�ــس عقــل 

القارئ.
وي�سيــف �سبابــات: "لغة بــدون اأفــكار مثل 
ال�سعــر بــدون �ســورة وبالغة، ل �ســك يف ان 
اللغة مهمــة واأ�سا�سية يف املــادة ال�سحافية، 
لكــن الأهــم اأن يحتــوي امل�سمــون على فكرة 
ور�سالــة وا�سحــة املعــامل، فالعتمــاد عليها 
ل يكفــي، وهنــا وقعــت ال�سحافــة العربيــة 
ب�سبــب  الفــخ،  هــذا  يف  املحليــة  وحتديــدا 
الدخــول  يف  الأطيــاف  لــكل  املجــال  اإتاحــة 
ملعــرتك الكتابــة، وبالتــايل فاإننا نــرى الكالم 
اجلميل دون املعلومــة، كالبيت اجلميل دون 

اأ�سا�سات". 

ماذا لو كان العمق 
الفكري غري مقروء؟ 

واأحياًنا نقراأ مقالت يف غاية التعقيد واحلفر 
دون  وامل�سطلحــات،  املفاهيــم  يف  اللغــوي 
مراعاة للجمهــور العادي الذي يريد اجلديد 
لكــن بلغــة مفهومــة. وعــن هــذا النــوع من 
الكتابــات يقــول الروائي وال�سحــايف اأ�سامة 
العي�ســة: "ابتعــاد الكاتب عــن امل�سطلحات 
اللغويــة  مهاراتــه  وا�ستعرا�ــس  املعقــدة 
واملعرفية اأ�سا�ــس ر�ساقة املادة ال�سحافية، 
اأمــام  القائــم  فالتحــدي  املقــال،  وحتديــدا 
العميقــة  الفكــرة  �سياغــة  هــو  ال�سحــايف 
ليفهمهــا جميــع  بطريقــة ب�سيطــة و�سل�ســة 
اأفــراد املجتمــع علــى اختــالف م�ستوياتهــم 
الثقافية، لكننــا لالأ�سف ل جند هذا يف الكثري 

عليها ال�سكوت  ممنوع  الرديئة"..  "الكتابات 

مــن مقالت اليوم، فنحن نقراأ اليوم املقالت 
التــي حتتوي على الكثري مــن التعقيد واملط 

والتطويل. 
لي�ــس  العمــق  براأيــي،  العي�ســة:  وي�سيــف 
مالزمــا للتعقيــد. وكمــا يقــال الإن�ســان هــو 
الأ�سلــوب. فعلى الكاتب ال�سحــايف اأن يرز 
�سخ�سيتــه واأ�سلوبــه يف املقــال، واأي كاتب 
ل يفهم القراء كتاباتــه هو كاتب فا�سل، فمن 
حق القارئ الذي ي�سرتي ال�سحيفة اأن يفهم 

ما يكتب بها.

الكتابة اجلذرية 
اأو ال�سادمة

وقــد ن�ســادف فيما نقــراأ مقــالت غاية يف 
الفئويــة والنغــالق علــى راأي �سيا�ســي 
بالآخــر وتوجهاتــه،  يعــرتف  واحــد، ل 
وهــذا النــوع منت�ســر فل�سطينيــا ب�سبــب 
النتمــاءات ال�سيا�سيــة، وكثريا ما �سكلت 
هــذه املقالت فئويــات وانغالقات جديدة 
يف الإنتــاج ال�سحــايف الــذي يفرت�ــس اأنه 
اأكر اإنتاج حواري ولي�س ت�سددات فكرية 

جامدة. 
قالــت  الكتابــات،  مــن  النــوع  هــذا  وعــن 
ال�سحافيــة ال�سابة رحمــة حجة: اعتر مقال 

الــراأي رديًئــا اإن مل يحــرتم الكاتب يف طرحه 
الآراء املخالفة، اأو يبــداأ ب�سكل هجومي على 
مــن ل يتفق معــه، دون اأن يهتــم بدعم فكرته 
ب�ســكل منطقي، اأو ي�ستخــدم األفاًظا نابية يذم 
فيهــا �سخ�ًســا اأو موؤ�س�سة اأو.. اإلــخ، اأو دون 
تو�سيــح النقاط املختلف عليهــا، فهذا يجعل 

موقف كاتب املقال �سعيًفا.
وت�سيــف حجــة: هناك من يكتــب مقال كامال 
تو�سيــح  دون  �سخ�ــس،  اأو  ظاهــرة  �ســد 
وبيــان الأ�سبــاب اأو الإتيــان بدليــل علــى ما 
يثبــت فكرته، وهذا ال�ســيء ل ين�سوي حتت 
م�سمــى املقال، اإمنا يتعــّداه اإىل "القدح والذم 
والت�سهــري"، وهو ال�سيء الــذي يعاقب عليه 
القانون، وهناك مقالت معار�سة تعد مبثابة 
حتقيقات �سحافية وتغرّي �سيا�سات اأو تطيح 
مب�سوؤولــني اإذا مــا كتبــت بطريقــة �سحيحة 
ومتــت مراعــاة مــا ُذكــر، وعك�سهــا ل تخرج 
من دائــرة "الــردح" الإعالمــي وا�ستعرا�س 

الع�سالت". 

غياب املعايري املهنية
وكثــريا ما جنــد �سحافيــني يكتبــون راأيهم 
دون التــزام مبعايــري املهنــة واأخالقياتهــا، 
وهــذا ي�سرب اأ�سا�س �سالمة العمل ال�سحايف 

على اأنه للجمهور ولي�س لل�سحايف، وعن ذلك 
تقول مديرة مركــز تطوير الإعالم يف جامعة 
بريزيت نبــال ثوابتة: اأعتــر الكتابة رديئة 
اإذا مل تتوافــق مع املعايــري املهنية، واأهمها 
والهتمــام  الإعالميــة،  املــادة  يف  التــوازن 
بطــرح كافــة وجهــات النظــر، والبعــد عــن 
احل�ســو والرثثــرة، وكذلــك عــن املقدمــات 
الف�سفا�ســة، والأهــم مــن ذلك كلــه الرتكيز 

على املعلومة.
وت�سيف ثوابتة: "بع�ــس ال�سحافيني الذين 
ت�سللــوا وراقبــوا واحتالــوا علــى املعايــري 
املهنيــة، تعر�سوا للم�ساءلــة القانونية لعدم 
التزامهــم باأخالقيات املهنة، وهنا يف فل�سطني 
بالأخالقيــات  التم�ســك  اأن  نــدرك  اأن  يجــب 
واإنتاجــه  نف�ســه  ال�سحــايف  يحمــي  املهنيــة 
مــن الكتابــات اأو الأعمال مــن اجلمهور ومن 

املوؤ�س�سة، ويوؤدي اإىل اإنتاج �سحايف اآمن.
يف ختام هــذا التناول ال�سريع جلودة ومهنية 
الإعالم، نوؤكد اأن ال�سحافة لي�ست فوق النقد، 
واأننا كقطاع مهني يجب اأن نبحث عن مواطن 
�سعفنــا كي نوؤدي دورنا املناط بنا على اأكمل 

وجه اأمام جمهور ينتظرنا وينتظر اإنتاجنا. 

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت 

اأ�سامة العي�سة.نبال ثوابتة.رحمة حجة.جميل �سبابات.

اأحمد طلبة

تتكد�س عالمــات ال�ستفهام فوق بع�سها يف نفو�س الغزيني 
التــي �سافت بفعل ا�ستمــرار اأزمة الكهربــاء منذ 8 اأعوام، 
يف وقــت ُتزهق فيه مزيد مــن الأرواح التي جلاأت اإىل طرق 

اأولية بحًثا عن دفء ونور مفقودْين.
يف اأح�ســاء خميم ال�ساطئ غــرب مدينة غزة، اندلع موؤخًرا 
حريــق يف منــزل عائلــة املواطن حممــد خالــد الهبيل )45 
عاًمــا(؛ حريــق مل ينخمد اإل بعد اأن التهــم باأل�سنته براءة 

طفلني قر�س الرد ج�سديهما الناعمني.
خالــد لن يخلد بعد اليــوم اإىل نومه، وكذلك عمرو الذي فقد 
عمــره، وال�سبــب تلك الأزمــة القا�سية التي ن�سبــت اأوتاد 
خيمتهــا فوق قطــاع غزة، وتاأبى اأن ترحــل دون اأخذ مزيد 

من الأوراح يف طريقها.
حكايــة خالد وعمرو لي�ست الأوىل ورمبا لن تكون الأخرية 
يف ظل ا�ستمرار اأزمة الكهرباء التي ت�ساعدت وتريتها عقب 
احلرب الإ�سرائيلية الأخرية على غزة يف يوليو واأغ�سط�س 

املا�سيني، وازدادت خالل الأيام املا�سية.
تفا�سيــل الق�سة بــداأت مع انقطــاع الكهرباء عــن املخيم، 
عندمــا كان الطفالن نائمــني. فجاأة �ســرخ الأب م�ستنجًدا 
بزوجتــه وجريانــه ملحاولة ال�سيطرة علــى احلريق الذي 

�سب فجاأة يف منزله.
خالد الهبيــل اأحد اأقارب الفقيديــن وال�ساهد على تفا�سيل 

احلادثة ي�سرد لـ "احلال" الق�سة: "ا�ستعلت النار و�سمعنا 
�ســوت الأب ينــادي، فتوجهنا اإىل مــكان احلريق وحاولنا 

اإخماده. دخلنا الغرفة التي كانت توؤوي الطفلني".
ويقــول الهبيل اإنه مل يتمكن ومن معه مــن اخرتاق األ�سنة 
النــار واأعمدة الدخان التــي �سيطرت على املــكان، وكانت 
مهمــة الو�ســول اإىل الطفلــني واإنقاذهمــا �سبــه م�ستحيلة، 

ب�سبب تاأخر و�سول طواقم الدفاع املدين وال�سعاف. 
ويتابــع: "ببع�ــس الأغطيــة وخراطيــم املــاء الب�سيطــة 
ا�ستطعنــا التقليــل مــن حجم النــار، ولكن ذلــك مل ميكننا 
مــن الو�ســول اإىل الطفلــني اللذيــن دفعتهمــا براءتهما اإىل 
الحتماء داخل خزانــة املالب�س ظًنا منهما اأنها �ستحميهما 

من املوت".
بعــد ال�سيطرة على احلريق بالكامل دخل املنجدون املنزل 
الــذي اأ�سبحــت حمتوياتــه كومــة رمــاد، فوجــدوا الأب 
م�ستلقًيــا علــى الأر�س وبالــكاد يلتقط اأنفا�سه بعــد اأن مالأ 
الدخــان رئتيه، والطفلني داخل خزانة مالب�سهما وقد فارقا 

احلياة.
املتحــدث با�ســم وزارة ال�سحــة اأ�سرف القــدرة اأكد عقب 
احلــادث وفــاة الطفل عمــرو حممــد الهبيــل )3 �سنوات(، 
و�سقيقــه الطفل خالد حممد الهبيــل )4 �سنوات(، واإ�سابة 
والدهما )45 عاماً( باختناق، نتيجة حريق �سب يف منزلهم.

غ�����زة يف  امل�������واط�������ن�������ني  ح�������ي�������اة  ُت�����ط�����ف�����ئ  ال������ك������ه������رب������اء  اأزم���������������ة 
ق�ســة الطفلــني اأثارت املزيــد من ردود الفعــل الغا�سبة يف 
ال�ســارع الغّزي الذي بداأ يفقتد لكل مقومات احلياة ب�سبب 
ا�ستمــرار احل�ســار الإ�سرائيلــي املطبــق منــذ اأكــرث من 8 

اأعوام، ودميومة اأزمة الكهرباء التي مل جتد لها حاًل بعد.
وبوفــاة الطفلني ترتفــع ح�سيلة الوفيــات ب�سبب احرتاق 
مولــد كهربائــي اأو �سمــوع نتيجة اأزمــة الكهربــاء اإىل نحو 
117 مواطًنــا واإ�سابــة عــدد اآخر، يف الفرتة مــا بني عامي 

2007 و2014.
عام 2012 يعّد الأق�سى على �سعيد حوادث الوفاة ب�سبب 
ال�سموع، فقد بلغت عدد احلرائق خالل العام 31 حريقا يف 
حمافظات غزة، اأدت اإىل وفــاة خم�سة اأطفال وخلفت عددا 

لي�س قليال من الإ�سابات بينها حالت خطرية.
وتعــّد حادثتا عائلة البغــدادي وب�سري من اأفظع احلوادث 
التــي خلفتها حرائــق ال�سموع عــام 2012، واأودت بحياة 
خم�ســة اأطفال هــم: �سري ونديــن وفرح رائــد ب�سري من 
منطقــة ديــر البلــح، والطفــالن فتحــي وتــال عبــد الفتاح 

البغدادي من منطقة الريج باملحافظة الو�سطى.
و�سهــد عــام 2013 حادثــة هــي الأب�ســع منــذ بــدء اأزمــة 
الكهرباء، بعد وفاة عائلة باأكلمها اإثر حريق اندلع يف منزل 
عائلــة �سهري ما اأدى اإىل ارتقــاء 6 اأفراد هم: حازم حممود 
�سهري 32 عاماً، وزوجته �سمر 30 عاماً، واأطفاله الأربعة، 
حممود 6 اأعوام، نبيل 5 اأعوام، فرح 4 اأعوام، قمر 4 اأ�سهر 

يف حي ال�سجاعية.

واأرغــم العجــز الكبــري يف كميــة املحروقــات التــي تدخــل 
غزة نتيجــة ل�ستمرار احل�سار املواطنــني على ا�ستخدام 
ال�سمــوع بديال عــن الكهرباء، الأمــر الذي اأوقــع عددا من 
احلرائــق راح �سحيتها عدد كبري مــن املواطنني غالبيتهم 

اأطفال.
وتعلقــت اآمال الغزيني يف اإنهاء اأزمة الكهرباء على التفاق 
الــذي متخ�س عن جمموعة اللقــاءات التي اأعقبت احلرب 
على غــزة، لكنها خابت ب�سبب عدم الوفــاء بالوعود و�سح 
كميات الوقــود املخ�س�سة ملحطة توليد الكهرباء الوحيدة 

يف غزة.
وبــداأت اأزمــة الكهربــاء يف غزة بعدمــا ق�سفــت الطائرات 
ال�سرائيليــة حمطة الكهرباء يف �سيــف 2006 عقب عملية 
اأ�سر اجلنــدي جلعاد �ساليــط، وبقيت هــذه الأزمة مبثابة 
اللعنــة التــي تطــارد الفل�سطينيــني يف غــزة بــكل تفا�سيل 

حياتهم.
وتعمــل �سركــة توزيــع الكهرباء بنظــام 8 �ساعــات و�سل 
ومثلهــا قطع، اإل اأنها ا�سطرت اإىل العمل بجدول 6 �ساعات 
و�سل واأقل ب�سبب نفاد الوقود خالل الأ�سبوعني املا�سيني، 
وعلى الرغم من دخول املنحة القطرية اإل اأنها اأ�سرت على 

العمل بنف�س اجلدول حت�سًبا لأي طارئ.
وتبقى خماوف الغزيني تتزايد من اأن تطول قائمة الوفيات 
يف ظــل ا�ستمرار الأزمة وعدم وجود حلول تلوح يف الأفق، 

وال�سوؤال: على من �سيكون الدور بعد عمرو وخالد؟!
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نسرين موسى

نورهان المدهون

م�ســكالت  يف  غــزة  يف  ال�سحــي  القطــاع  يغــرق 
متفاقمــة، مــا اأثــر �سلبــا علــى اخلدمــات املقدمة 
للمواطنــني كّمــاً ونوعــاً، واأجــر الع�ســرات بــل 
املئات مــن املر�سى على اللجــوء اإىل مراكز طبية 
وم�ست�سفيات خا�سة، طلباً للعالج، رغم ما يخلفه 

ذلك من اأعباء مادية اإ�سافية.
واإعطــاء  العمليــات اجلراحيــة  م�سكلــة  وكانــت 
اأبــرز  املر�ســى مواعيــد بعيــدة لإجرائهــا، مــن 
واأخطــر تلــك امل�ســكالت، فرمبــا ي�سطــر املري�س 
لالنتظار على قائمــة املواعيد �ستة اأ�سهر اأو اأكرث، 
بانتظــار موعد اإجراء عملية جراحية، قد تكون يف 
بع�ــس الأحيان عاجلة، وقد ل جترى تلك العملية 
يف موعدها املقرر، اإمــا نتيجة اإ�سراب تنفذه جهة 
مــا، اأو نق�ــس م�ستلزمات �سحيــة، اأو اأي عار�س 

اآخر.

اإجراءات قاتلة
املواطــن حممد م�سطفــى، من �ســكان مدينة رفح 
جنــوب قطاع غزة، يقول: اإن الإجراءات الطويلة 
امل�ست�سفيــات احلكوميــة،  املتبعــة يف  واملعقــدة 

خا�سة مــا يتعلق باإجــراء العمليــات اجلراحية، 
اأدخلتــه يف دوامة من املعانــاة، وا�سطرته لتحمل 

اأعباء مالية كبرية، كان يف غنى عنها.
وقال م�سطفــى: اإن جنله )5 �سنوات(، كان يعاين 
مــن م�ساكل يف القولون، وكان من املفرت�س ح�سب 
تو�سيات الأطباء، اإجــراء منظار لتحديد اأ�سباب 
امل�سكلــة بدقة، وحني توجه اإىل م�ست�سفى حكومي 
خا�ــس بالأطفــال مبدينــة غــزة، اأعطــي مواعيــد 
بعيــدة، ما ا�سطره لإجراء عملية املنظار يف مركز 

طبي خا�س، مقابل مبلغ مايل مرتفع.
اأ�سبــاب  املنظــار  بعــد  الأطبــاء  "حــدد  وتابــع: 
امل�سكلــة، وكانــت عبارة عن زوائــد حلمية نازفة 
يف القولــون، وكان ل بــد من اإزالتها فــورًا، وبناء 
علــى النتائــج توجــه للم�ست�سفــى احلكومــي من 
جديــد فا�سدم مب�سكلتني، الأوىل اأن موعد العملية 
اجلراحيــة التــي حددهــا الأطبــاء لنجلــه كانــت 
بعد اأربعــة اأ�سهر من تاريخ توجهــه للم�ست�سفى، 
وثانيتهما اأن الفرتة املذكورة تزامنت مع اإ�سراب 

�سركات النظافة وتوقف اإجراء العمليات.
ولفت اإىل اأنه وجراء تفاقم م�سكلة ابنه، وخ�سارته 

بني نار النتظار يف "احلكومي" اأو التكلفة العالية يف القطاع اخلا�ش

اأي��������ن ي����ج����ري م����ر�����س����ى غ�������زة ع���م���ل���ي���ات���ه���م اجل����راح����ي����ة؟
كميات متزايدة من الدم مع كل مرة يتوجه فيها اإىل 
لق�ساء حاجته، ا�سطــر للتوجه للم�سايف اخلا�سة 
مــن جديــد، فاأجريت العمليــة بعد ثــالث �ساعات 
فقــط، من حمادثــة هاتفية مع الطبيــب املخت�س، 

وهذا بالطبع كان مقابل مزيد من الأموال.
واأو�ســح م�سطفــى اأنــه ي�سعر بالغرابــة ملا يدور 
يف امل�ست�سفيــات احلكوميــة يف غــزة مــن اإعطــاء 
مواعيــد بعيدة لعمليات جراحية من املفرت�س اأن 
تتــم �سريعاً، وهذا ي�سيــف اأعباء على املواطنني، 

الذين ي�سطرون لتحمل اأعباء مالية اإ�سافية.
ومل يختلــف املواطــن ح�سني حمي�ســن عن �سابقه 
يف معانــاة تاأجيل اإجــراء عمليته، رغــم اأن حالته 

ال�سحية مل تكن حتتمل اأي تاأجيل.
غــزة  اإىل م�ست�سفــى  "توجهــت  يقــول حمي�ســن: 
الأوروبي مبحافظة خــان يون�س، من اأجل اإجراء 
عمليــة لإزالة حلميــة يف الأنف، كانــت تت�سبب يف 
م�ســاكل كبرية، وكانت ال�سدمــة اأن موعد اإجراء 
العمليــة كان يف العــام 2016، اأي بعــد اأكــرث مــن 
عام، وهذا اأمر ل ميكن احتماله، فمتاعب اللحمية 

تتزايد خا�سة يف ف�سل ال�ستاء.
واأو�ســح حم�سني اأنه ا�ست�ســار اأ�سدقاء واأقرباء، 
فن�سحــوه باأحد اأمرين، اإما البحث عن وا�سطة يف 

امل�ست�سفى لتقدمي موعــد اإجراء العملية، وهذا مل 
يكن �سهال، فال معارف له يف امل�ست�سفى، اأو التوجه 
مل�ست�سفى خا�س، واإجراوؤها على نفقته اخلا�سة.
واأكــد حم�ســني وهــو خريــج جامعــي عاطــل عن 
العمــل، انه رغــم �سعوبة ظروفــه املادية، اإل انه 
ا�سطــر للتوجــه اإىل مركز طبي خا�ــس، واقرت�س 
مــال من احــد اأ�سدقائــه، واأجــرى العمليــة على 
نفقتــه اخلا�ســة، بعــد اأن اأغلقــت وزارة ال�سحة 

الباب يف وجهه.
وي�سري حمي�سن اإىل اأنه ما زال يرتدد على عيادات 
خا�ســة للمراجعــة، وا�ستكمــال حتقيــق ال�سفــاء 

املرجو، وهذا يزيد عليه التكاليف املادية.

اأزمات متتالية
من جانبــه، اأكد د. اأ�ســرف القــدرة الناطق با�سم 
الأو�ســاع  اأن  غــزة،  قطــاع  يف  ال�سحــة  وزارة 
العــدوان  منــذ  �سهــدت  القطــاع  يف  ال�سحيــة 
الإ�سرائيلــي الأخري ظروفــا �سعبــة، فبالإ�سافة 
اإىل النق�ــس احلاد والكبري يف العديــد من اأ�سناف 
الأدوية، وم�ساكل تتعلق بنق�س الوقود، واأزمات 
اأخرى لها عالقة بنق�س يف الكوادر الطبية، جاءت 
م�سكلــة اإ�ســراب عمــال النظافة لتزيــد الأو�ساع 

ال�سحية �سعوبة.
واأكــد اأن اأق�ســام العمليــات يف م�سايف غــزة لي�ست 
بعيدة عن احلالة املذكورة، فكان من الطبيعي اأن 
تتاأثر بكل ما يــدور، ورغم ذلك، فاإن وزارته تبذل 
جهودا كبــرية وم�سنية من اأجل اإجراء اكر عدد 

من العمليات، وتخفيف معاناة املر�سى.
ولفــت اإىل اأن العمليــات اجلراحيــة يف م�سايف غزة 
تنق�ســم اإىل ق�سمــني، الأول طارئــة وعاجلة وهذا 
النــوع يجرى فورا من اأجــل اإنقاذ حياة املر�سى، 
والأخرى عمليات غــري طارئة، وهذا تتم جدولته 
وفق قوائم النتظار، بحيث جترى يوميا ع�سرات 

العمليات بناء على حجوزات م�سبقة.
وقــال القــدرة: "قبل وخــالل فرتة العــدوان، مت 
تاأجيــل اأكــرث مــن 12 األف عمليــة جراحيــة، لكن 
بعد انتهــاء العدوان اأعادت الــوزارة جدولة تلك 

العمليات واأجريت.
و�ســدد علــى اأن وزارة ال�سحــة بغــزة تعمل بكل 
طاقتهــا، رغــم قلــة الإمكانيــات، مطالبــا املر�سى 

مبراعاة تلك الظروف.
وبــني قلــة اإمكانيــات وزارة ال�سحــة يف القطاع، 
و�سنــك احلــال القت�ســادي، يعــاين املواطنــون 

وينتظرون حلول ل تلوح لها بوادر يف الأفق.

�سهــدت احليــاة املعا�ســرة نوعــاً جديــدًا من 
الت�ساركية الأ�سرية تتمثل يف تاأ�سي�س م�ساريع 
للمــراأة مل�ساعــدة زوجهــا يف تكاليــف احليــاة 
املرهقــة، و�سهلــت ذلــك موؤ�س�ســات الإقرا�س 
التي انت�سرت يف ال�سنــوات الأخرية م�ستهدفة 
متكــني الن�ساء، ولكن، حتــول الأمر اأحيانا من 
معول بنــاء اإىل معول هدم ت�سبــب يف ا�ستغالل 
الزوجة وا�سطهادها وحتويلها اإىل �سحية من 

قبل بع�س الأزواج.

ملعرفــة  الن�ســاء  بع�ــس  التقــت  "احلــال" 
حكاياتهن وطرق ا�ستغاللهن.

احتيال عاطفي 
الع�سرينيــة )ريهــام حممد( من �ســكان منطقة 
بئــر النعجــة �سمــال قطــاع غــزة تعــاين مــن 
تبعــات ما �سمته تعر�سهــا لالحتيال العاطفي، 
حيــث اأقنعها زوجها العاطــل عن العمل بدافع 
احلــب وامل�ساعر واحليــاة امل�سرتكة باللجوء 
اإىل اإحــدى موؤ�س�ســات الإقرا�س لتاأخــذ قر�ساً 

با�سمها.
تقول ريهام: "ل�سيق احلال ا�سطررت للعمل 
يف حياكــة ال�سوف يف ف�سل ال�ستاء والتطريز 
املــدين يف ف�سل ال�سيــف، وبناًء علــى اإحلاح 
مــن زوجــي ورغبتــه يف تطويــر م�سروعــي 
ليكون م�سنعــا نعمل �سوياً من اأجل جناحه، 
توجهت ملوؤ�س�سة الإقرا�س واقرت�ست مبلغاً 
من املال، ولالأ�سف، اكت�سفت اأنها كانت حيلة 
مــن زوجــي، حيث ت�ســرف باأمــوال القر�س 
ل�ســداد ديونــه املرتاكمــة وتبذيــر مــا تبقي 
باأمور بعيدة كل البعد عن التعاون واحلياة 

امل�سرتكة".

واأ�سافــت: "اأخفيــت اأمــر القر�ــس عــن اأهلي 
خوفــاً مــن تاأنيبهــم ولومهم واأ�سبحــت مكلفة 
اأمام املوؤ�س�ســة ب�سداد ق�سط القر�س ال�سهري، 
مــا زاد العــبء واللتزامــات وزاد مــن الوقت 
املخ�س�ــس للعمل فــى احلياكــة والتطريز من 

اأجل الت�سديد والعي�س بكرامة". 

طمع يف اأهل الزوجة 
اأمــا الثالثينيــة اأم حممــد مــن �ســكان منطقــة 
بيــت حانــون، فقد �ســردت لنا ق�ســة ا�ستغالل 
"كان زواجــي تقليديــاً وكان  زوجهــا قائلــة: 
القــرار الأول والأخري بيد اأهلــي، واأنا بدوري 
مل اأعرت�ــس، خا�سة اأن زوجي �سديق للعائلة 
واأهلــي التم�سوا فيه اخلري رغم و�سعه املادي 

ال�سيئ".
وت�سيف: "بعد فرتة من زواجنا، اكت�سفت انه 
ا�ستغاليل ويطمــع مبا متلك اأ�سرتــي، وموؤخرًا 
طلب منــى القرتا�س مــن اإحــدى املوؤ�س�سات 
لإن�ســاء م�سروع تربيــة دواجــن ومل اأتردد يف 

ذلك اأماًل اأن ي�سلح اهلل حاله".
بالنــدم  ت�سعــر  اأنهــا  اإىل  حممــد  اأم  وت�ســري 
واحل�ســرة لت�سديقهــا زوجهــا، خا�ســة اأنهــا 
اأ�سبحت معتمدة على اأهلها يف ت�سديد القر�س، 

حيث اإن زوجها اأنفق الأموال حيث ل تدري.

زواج اآخر
اأريــج يا�سني ثالثينيــة من �ســكان منطقة بيت 
لهيا، وهــي لي�ست اأف�سل حاًل مــن �سابقاتها، 
فلــم تكن تعلم اأنها تقرت�س مبلغاً من املال لكي 
ياأتي زوجها باأخرى حتل مكانها، فقد قررت اأن 
ت�ساعد زوجهــا يف حتقيق حلمه ب�سراء �سيارة 
لتبث لــه اأن الزواج موؤ�س�ســة اجتماعية قائمة 

بعد ا�ستغال بع�ش الرجال لزوجاتهم

ح��������ائ��������رات" "ن�������������س������اء  ت������خ������ّل������ف  غ�����������زة  يف  ال�������ق�������رو��������ش 

على امل�ساركة واحلب ولي�ست موؤ�س�سة مادية، 
و�سرعان مــا اكت�سفت اأمر زوجهــا الذي تزوج 

باأخرى م�ستغاًل م�ساعرها.
تقول اأريج: "كنت اأح�سد نف�سي على زوجي 
اخللــوق املحبــوب مــن النا�ــس، ولكــن هذه 
الفرحــة مل تــدم طوياًل، فبعد ثــالث �سنوات 
اأقنعنــى  طفلــني،  واإجنــاب  الــزواج  مــن 
زوجــي بالقرتا�س مــن اإحــدى املوؤ�س�سات 
ل�ســراء �سيــارة لت�سغيلهــا اإىل جانــب راتبه 

احلكومي".
وتتابع: "ترددت قلياًل، ولكنه اأقنعني باأ�سلوبه 
املــراوغ باأننا �سخ�س واحــد و�ستكون حياتنا 
املادية اأف�سل، وباأن القر�س الذي ح�سل عليه 
ب�سمــان راتبه غري كاف واأنــه بحاجة لآخر"، 
م�ســرية اإىل اأن زوجهــا ا�سرتى �سيــارة ولكنه 

�سرعان ما باعها ليتزوج باأخرى. 

موؤ�س�سات االإقرا�س 
مــن جانبها، اأكــدت ر�سيلة زقــوت مديرة فرع 
امل�ساريــع  لتمويــل  فاتــن  موؤ�س�ســة  يف  غــزة 
ال�سغــرية اأن املوؤ�س�ســة تقــدم خدمــات مالية 
ال�سغــرية،  امل�ساريــع  لأ�سحــاب  متنوعــة 
النا�سطــني  والــرواد  ال�سغــر،  ومتناهيــة 
اقت�سادياً من ذوي الدخل املحدود، خ�سو�ساً 
الن�ســاء، للم�ساهمــة يف متكني الأ�ســرة وتنمية 
املجتمع الفل�سطيني، م�ســرية اإىل اأن املوؤ�س�سة 

متنح قرو�سا ت�سل اإىل $25000.
وفى ذات ال�سيــاق، اأو�سحــت �سابرين الدايل 
اجلمعيــة  يف  الإقرا�ــس  برنامــج  م�ساعــدة 
)اأ�سالــة(  الأعمــال  ل�ساحبــات  الفل�سطينيــة 
اأن برامــج القرو�ــس والتدريــب التــي تقدمها 
اجلمعيــة ت�ستهــدف الن�ســاء يف املــدن والقرى 
واملخيمــات اللواتــي لديهــن الرغبــة يف اأخــذ 

قرو�ــس حمــددة والنتفاع بخدمــات التوفري، 
على اأن ميلكن م�ساريع �سغرية اإنتاجية قائمة 

اأو يرغنب بتاأ�سي�س م�ساريع �سغرية.
وعن الإجراءات التــي تقوم بها اجلمعية ملنح 
تلك القرو�ــس، اأ�سارت الــدايل اإىل اأن اجلمعية 
وحت�ســل  بالقر�ــس  الراغبــة  املــراأة  تــزور 
منهــا علــى معلومــات ذات عالقــة بامل�سروع، 
وفكرتــه، واأهدافــه، واحتياجاتــه، لتعرف ما 
اإذا كان هنــاك م�ساريــع م�سابهــة ومناف�سة يف 
املنطقة، اإ�سافة اإىل البحث عن اإمكانيات املراأة 
وعائلتها، والتاأكد مــن قدرتها وتفرغها لإدارة 
امل�ســروع، ومن ثم نقوم تدر�س املردود املادي 
املتوقــع للم�ســروع الــذي يح�سن مــن و�سعها 

القت�سادي وميكنها من ت�سديد القر�س.

ا�ستغالل الثغرات 
من ناحيتها، اأ�سارت �سوزان �سعث الأخ�سائية 
الجتماعيــة والنف�سيــة اإىل اأن املراأة ت�ساهم يف 
تعميــق مفهــوم ا�ستغاللهــا من قبل الــزوج اأو 
الأهــل، وذلك لنق�ــس الوعي احلقوقــي لديها، 
دور  بتفعيــل  الن�سويــة  املوؤ�س�ســات  مطالبــة 

الإعالم لتوعية املراأة الفل�سطينية بحقوقها.
واأكدت �سعث اأهميــة التعاون بني الزوجني يف 
اأجواء اإيجابية مبنية علــى التحاور والتفاهم 
وامل�ساركة، بعيــدًا عن الت�سلــط وال�ستغالل، 
منوهة اإىل وجود ثغرات لدى بع�س املوؤ�س�سات 
التــي متنــح القرو�ــس للم�ساريــع ال�سغــرية 
كتخ�سي�س القر�س للمــراأة دون الرجل، التي 
متكن الزوج من التحايل على قوانني املوؤ�س�سة 

وا�ستغالل زوجته.
وفــى ختام حديثهــا، اأعربت �سعث عــن اأ�سفها 
حلالت ال�ستغالل وتعنيف املراأة يف جمتمعنا 
الفل�سطيني، داعية الن�ساء للمطالبة بحقوقهن 
والتوجه اإىل املوؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية.
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�سباح حمادة

دعاء عبد القادر

اإىل احلــدود ال�سماليــة ال�سرقيــة لقطــاع غــزة، حيث 
الأرا�سي الزراعية املمتدة على مدى الب�سر، يفرت�س 
غالبية ال�سكان الأر�ــس، وتظللهم اخليام امل�سنوعة 
مــن القما�ــس وامل�سنوعــة مــن البو�ــس فــى ظروف 
معي�سيــة �سعبة دون توفــر اأدنى مقومــات احلياة، 
فــال كهرباء ول مياه لديهم، وذلــك بعدما قامت اآليات 
الحتــالل الإ�سرائيلــى بتجريف اأرا�سيهــم الزراعية 
وبيوتهــم احلجريــة خــالل العــدوان الأخــري علــى 
قطاع غــزة، تاركة ال�سكان دون مــاأوى، فكانت فكرة 
اإن�ساء بيوت من اخل�سب جندة من ال�سماء تقيهم برد 

ال�ستاء اإىل حني البدء الفعلى باإعادة الإعمار.
والتقــت  احلدوديــة  املنطقــة  زارت  "احلــال" 

مواطنني وا�ستمعت اإىل معاناتهم.
عر �سليمان احلمادين عن �سعادته بفكرة البيوت 
اخل�سبيــة حلــني اعــادة بناء مــا دمــره الحتالل 
خــالل العــدوان الأخري على قطاع غــزة، فهي من 

وجهة نظره اأف�سل من البقاء يف مراكز الإيواء. 
واأو�ســح احلماديــن اأنهم خالل العــدوان الأخري 
علــى قطاع غــزة خ�ســروا بيوتهــم هــو واإخوته، 
مــا ا�سطرهم لبنــاء اأربعة بيــوت خ�سبية للعائلة 
م�ساحــة كل بيــت 4*4 بتكلفــة 700$ لتقيهم برد 

ال�ستاء القار�س.
بظروفهــم  احلكومــة  اهتمــام  عــدم  وا�ستنكــر 
احلياتية فهم يفتقدون خلطوط الكهرباء ول�سبكة 
امليــاه، وجترهــم احلاجــة املا�ســة للميــاه علــى 
امل�سي قرابة كيلومرتين يومياً لتعبئة املياه، فهي 

اأ�سا�س احلياة.
"اأولدنــا  قــال:  باحل�ســرة،  ممزوجــة  وبنــرة 
ي�سطرون للم�سي يوميــاً قرابة 4– 5 كيلومرتات 
للو�ســول اإىل مدار�سهــم، ون�سعــر بالقلــق عليهــم 
مــن الــكالب ال�سالة، فقد تعر�ســوا لعدة حوادث 
قبــل وبعد العدوان، ونتمنــى اأن حت�سل منطقتنا 
وتقــدمي  الهتمــام  �سفيــة" علــى  اأبــو  "منطقــة 
اخلدمــات ال�سحية والتعليميــة للمنطقة كغريها 

من مناطق القطاع". 

بيوت موؤقتة
وبــدت عالمــات الراحة وا�سحــة على وجــه اأبو 
اأحمــد اأبــو قعي�ــس با�ستقــراره وعائلتــه يف بيتــه  
التنقل بني  "اخل�سبــي"، بعد �سهرين ق�ساهما يف 
مدار�س الإيواء واخليمة التي اأقامها على اأنقا�س 

اأر�سه املدمرة �سمال �سرق قطاع غزة.
يقول اأبو قعي�س اإنــه ا�سطر للجوء موؤقتاً اإىل بيت 
خ�سبــي يقيه برد ال�ستاء القار�ــس، اإىل حني اإعادة 
اإعمــار منزله الــذي دمــره الحتــالل الإ�سرائيلي 

خالل العدوان الأخري على القطاع. 
وي�سيف اأنهم قبلوا بفكرة البيوت اخل�سبية لأنهم 
مل يجــدوا اأي اهتمام بهم من قبل امل�سوؤولني، ومل 
يــاأت اإليهــم اأحــد ليتفقدهم منــذ انتهــاء العدوان. 
ويف�ســل اأبــو اأحمــد هــذه البيــوت اخل�سبية على 
البيوت احلديدية اجلاهــزة )الكرفانات( التي مت 
وزعتها جهات ر�سمية، قائــاًل: "نريد اأن نبقى هنا 
يف بيــوت اخل�سب قرب مزارعنــا واأرا�سينا، فهذا 

اأف�سل لنا".
وطالــب اجلهــات الر�سميــة واملعنيــة بزيارتهــم 
لتفقــد حالهــم وظروفهــم، قائــاًل: "نحــن مل نتلق 
اأي تعوي�ــس عــن الأ�ســرار التــي تعر�سنــا لهــا 
ب�سبــب احلــرب، فمزارعنــا مت جتريفهــا وبيوتنا 
الثقيلــة  الزراعــة  دمــرت ومعــدات  املتوا�سعــة 

�سويت بالأر�س".
ومل يختلــف الو�سع لدى احلج �سلمي ال�سواركة، 
فقــد جلــاأ لبناء بيت خ�سبــي يوؤويــه واأ�سرته بدل 
بيتــه الذي دمره الحتالل خــالل العدوان الأخري 

على قطاع غزة.
وقــال ال�سواركة: "قمنا ببناء بيــت خ�سبي حلني 
توفــر مــواد البناء، وهــو بالن�سبة لنــا اأف�سل من 
الكرفانــات التي وزعت علــى املواطنني من ناحية 
الــرودة والــدفء"، م�سريًا اإىل اأنهــم مل ي�سعروا 
بالراحــة داخل مراكز الإيــواء لالزدحام ال�سكاين، 
املناطــق  يف  يعي�ســون  بــدو  بطبيعتهــم  ولأنهــم 
الوا�سعــة بالقرب من اأرا�سيهــم الزراعية وتربية 

منزله فقد  ملن  جناة  طوق  غزة..  اخل�سبية" يف  "البيوت 

الدواجن واملوا�ســي، موؤكدًا اأن �سكنهم يف البيوت 
الإعمــار  اإعــادة  يف  حقهــم  ي�سقــط  ل  اخل�سبيــة 

والبناء.

بداية الفكرة
حتــدث �ساحب فكــرة البيــوت اخل�سبية النجار 
يو�ســف اأبــو �سريتــح عن فكرتــه قائــاًل: "جاءت 
فكــرة البيت اخل�سبــي بعد العــدوان الأول على 
قطــاع غــزة عــام 2008- 2009م عندمــا دمــر 
الحتــالل منــزيل، فبنيــت غرفــة خ�سبيــة لفتــت 
انتباه مــن حويل مــن اجلــريان واأ�سدقائي ومن 
دمرت منازلهم، فطلبوا منــي بناء بيوت خ�سبية 
لهــم، ووجــدوا فيهــا بديــاًل موؤقتــاً حتــى اإعمــار 
بيوتهــم. واأو�سح اأبو �سريتح اأن البيت اخل�سبي 

يتــم اإن�ساوؤه مــن اأخ�ساب ال�سناديــق التي تنقل 
عليهــا الب�سائع، واخل�ســب امل�ستخدم يف البناء، 
وعادة ما تكون هــذه الأنواع متوفرة واأ�سعارها 
زهيدة مقارنة مع اأ�سعار الإ�سمنت ومواد البناء 
التــي تدخل اإىل غزة ب�سكل مقــن جدًا، م�سريًا اإىل 
اأنــه يتم تغليــف البيــوت اخل�سبية مــن اخلارج 
بقطع من اجللد حتى متنع ت�سرب املياه والهواء 
يف ف�ســل ال�ستــاء. وتعتــر هــذه البيــوت باردة 

�سيفاً ودافئة �ستاء.
وعــن تكلفــة بنــاء البيــت اخل�سبــي، قــال اأبــو 
�سريتــح: "البيــت اخل�سبــي املكون مــن غرفتني 
يكلــف حــوايل األــف دولر، وهــي تكلفــة زهيدة 
مقارنــة باأ�سعار مواد البنــاء التي يحتاجها بناء 
نف�س الغرف املهدمة خالل العدوان". ويتقا�سى 

اأبو �سريتــح مقابل اإن�سائه البيــت الواحد قرابة 
150 دولرًا.

ويو�ســح اأبــو �سريتح اأن هــذه املنــازل الب�سيطة 
تعــد اأف�ســل مــن "الكرفانــات احلديديــة" التــي 
اأثبتــت عــدم جناعتهــا، وغرقت بفعــل الأمطار يف 
املناطق املدمرة �سرق خان يون�س. كما اأن املنازل 
اخل�سبيــة ل ت�سكل خطرًا علــى اأ�سحابها يف ف�سل 
ال�ستــاء، علــى عك�س البيــوت احلديديــة التي قد 
يقع بها "ما�س كهربائــي" بفعل مياه الأمطار، لأن 

اخل�سب مادة عازلة.
واأ�ســار اإىل اأن فكرة املنــازل اخل�سبية لقت اإقباًل 
جيــدًا يف املنطقــة احلدوديــة �سمــال �ســرق قطاع 
غزة، حيــث اأن�ساأ ثمانية بيــوت يف مدة ل تتجاوز 

ب�سعة اأ�سابيع.

البيت اخل�سبي من الداخل.

مــع كل منخف�ــس جــوي جديــد، ُيك�ســف ال�ستار 
اأكــرث عــن جرائــم الحتــالل الإ�سرائيلــي التــي 
خلفتها احلرب العدوانيــة على غزة مطلع متوز 
املا�سي، فحياة الآلف من املواطنني حتولت اإىل  
جحيــم جراء هدم بيوتهــم وت�سردهم اإىل مدار�س 
الونروا، وباتت املنخف�سات اجلوية ملًحا ير�س 

على جروحهم.
املواطنــة اأم معــاذ )33 عاًمــا( ا�ست�سهــد ابنهــا 
الر�سيع يف حرب 2008 ومل ي�سلم بيتها يف حرب 
2014، فقــد ق�سف املنزل املكــون من اأربع �سقق 
�سكنيــة وكان يــوؤوي بداخله 35 فــردا اأ�سبحوا 

من غري ماأوى يف هذا ال�ستاء القار�س.
تقــول اأم معــاذ: مل ن�سرت اأي مالب�ــس بعد ق�سف 
منزلنــا ومل نتلــق اأي م�ساعــدات كــي تقينــا من  
املنخف�ســات اجلوية، وقد ا�سطررنا يف منخف�س 
مــّر اإىل ا�ستئجار منزل �سغــري مل جند فيه �سوى 
القليــل من الفرا�ــس الذي مل يكن كافيــا. ون�سعر 
بالــرد القار�ــس، وها نحــن ننتظر مــن يوفر لنا 
و�سائل التدفئة حلــني حل م�سكلتنا وبناء منزلنا 

الذي اأ�سبح رمادا.
الحتــالل هدم منــزل املواطــن مو�ســى ر�سوان 
الذي كان يوؤوي ع�سرة اأفراد، واأُعطي "كرافان" 

ليعي�ــس فيــه عو�ســا عن بيتــه. يقــول ر�سوان: 
الكرافــان ل يقــي مــن بــرد ال�ستــاء فهــو اأ�سبــه 
بثالجــات البطاطــا، لأنــه بــارد جــدا، ناهيك عن 
�سوتــه الــذي ي�ســدر من �ســدة الريــاح وهطول 

املطر. حياتنا حتولت اإىل اآلم ومعاناة.
ومل ي�ستطــع ر�ســوان اإخــراج �ســيء مــن بيتــه 
مــن اأغطيــة ومالب�ــس حلمايــة عائلته مــن الرد 
القار�س، معــرًا عن اأ�سفه لعــدم مبالة اجلهات 
املعنيــة وامل�سوؤولني لأ�سحــاب البيوت املهدمة، 
مطالبــا بحــل م�سكله اأ�سحــاب البيــوت املهدمة 

بعيدا عن املناكفات ال�سيا�سية الداخلية.
وتعــاين بلديات القطاع من م�ساعب كبرية جراء 
كل منخف�ــس جــوي. فقد اأكــد اأ�سامــة اأبو نقرية 
رئي�س جلنة الطوارئ يف بلدية رفح اأن موؤ�س�سته 
�سكلــت غرفــة عمليــات جمهــزة بــكل الإمكانيات 
املنخف�ســات  فيهــا  مبــا  كــوارث  اأيــة  ملواجــه 
اجلويــة، ت�سم جميــع املوؤ�س�ســات ذات العالقة 
كم�سلحة مياه ال�ساحــل والدفاع املدين، ووزارة 
الأ�سغــال، وزارة ال�ســوؤون الجتماعيــة ووكالة 
غــوث وت�سغيــل الالجئــني "الأونــروا" وبع�س 
املوؤ�س�ســات والهيئات الإغاثيــة لتكثيف اجلهود 

وح�سر املنخف�س اجلوي.

امل��ن��خ��ف�����س��ات اجل���وي���ة ت��ك�����س��ف ع���ن دم�����ار ه���ائ���ل ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف غ��زة

وقــال اأبو نقــرية اإن بلدية رفــح جهزت م�سارف 
الأمطــار واأزالت اأي عوالــق فيها ل�سمان و�سول 
ميــاه الأمطــار اإىل مراكــز التجميــع، كمــا جهزت 
البلدية �سواتر رملية يف املناطق التي حتدث فيها 
جتمعــات للمياه لوجودهــا يف مناطق منخف�سة، 
حتى ل تت�سكل ال�سيول وتغرق املنازل وال�سكان 

كمــا ح�ســل العــام املا�ســي، ومت جتهيــز جميع 
الآليــات وال�سيــارات والكبا�ســات للو�ســول اإىل 

الأماكن املدمرة التي تت�سكل فيها �سيول. 
واأو�ســح اأبو نقرية اأن الإمكانيات والآليات التي 
متتلكهــا البلديــات �سعيفة جــدا نتيجة احل�سار 
املفرو�ــس على قطــاع غزة منــذ ثمــاين �سنوات، 

كما تعــاين البلدية من ازمات ماليــة، مو�سحا اأن 
حكومــة الوفاق الوطنــي مل تقم بدورهــا الفعال 
باإعــادة ترميــم املناطق وال�ســوارع التي دمرتها 

قوات الحتالل.
واأ�ســار اأبو نقــريه اإىل اأن اخل�سائــر التي تكبدتها 
بلدية رفــح للبنية التحتية و�سلــت اإىل 3 ماليني 
دولر، واأن البلديات بحاجة ما�سة لتوفري الدعم 

لها كي متار�س عملها على اأكمل وجه.
واأو�سحــت �سهري زقــوت الناطق با�ســم اللجنة 
الدوليــة لل�سلب الأحمر بقطاع غــزة اأن اخلطط 
التــي قام بها ال�سليب هي �سخ مياه بركة ال�سيخ 
ر�سوان وتنظيــف الركة مــن ال�سوائب العالقة 
بداخلهــا، ما ي�سهل نزول امليــاه للخزان اجلويف، 
مو�سحة اأنه مت تركيب اأنابيب �سخ للمياه بطول 
كيلــو مرت لت�ساهــم يف �سخ امليــاه حتى ل حتدث 

في�سانات.
واأ�ســارت زقوت اإىل اأن ال�سليــب الأحمر قيم بعد 
احلــرب الأ�سرار كاملــة يف جميع املناطق  وقدم 
م�ساعــدات طارئــة جلميــع املواطنــني املهدمــة 
بيوتهــم بالتعــاون مــع جمعيــة الهــالل الحمــر 

الفل�سطيني.
وقالت زقــوت اإن م�سلحة ميــاه بلديات ال�ساحل 
هي اجل�سم احلا�سن لكافة البلديات املنت�سرة يف 

قطاع غزة، لذلك يكون التعامل معها مبا�سرة.
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نور األقطش

محمود عيسى

تفوقــت الطفلــة دانيا اجلعــري من اخلليــل على ذاتهــا ومئات 
الطلبة من 20 دولة حول العامل، حا�سدة املركز الأول يف م�سابقة 
ح�ساب الذكاء العقلي التي اأقيمت يف �سنغافورة، و�سارك فيها من 
فل�سطني 6 اأطفال –اثنان من اخلليل واأربعة من جنني- ح�سلوا 

جمتمعني على 3 مراكز �سمن املراتب الع�سرة الأوىل.
وبرنامــج ح�ســاب الذكاء العقلــي �سمم يف ماليزيــا وو�سل لغزة 
قبــل 8 �سنــوات، ومنها انتقــل لل�سفة حتى بات يدر�ــس اليوم يف 
33 مركــزًا تعليمياً ب�سطري الوطــن، ويعمل بطريقة حديثة على 
تطويــر قــدرات تخيــل الأرقام يف ال�ســق الأمين من دمــاغ الطفل 
وحتليلها وجتميعها بال�سق الأي�سر، ما ي�ساهم يف تن�سيط �سطري 

الدماغ وزيادة فعاليته، م�ستهدفاً الفئة العمرية )5-12 عاماً(.
واأو�ســح املديــر القليمــي لرنامــج ح�ســاب الــذكاء العقلــي يف 
فل�سطــني ماجــد عبــد البــاري لـــ "احلــال" اأن املناهــج اخلا�سة 
الأطفــال  عنــد  الكت�ســاف  مبــداأ  لتدعيــم  �سممــت  بالرنامــج 
بال�ستح�ســار الذهنــي لالأعداد والتعامل مــع امل�سائل احل�سابية 
بتحويلها لرموز و�سور يتعامل معها الدماغ ب�سرعة وطالقة بعد 
ربطهــا بتطبيقات عمليــة يف املواقف احلياتية، مــع الرتكيز على 
تنمية جمموعة مهارات عقلية؛ مثل الرتكيز والذاكرة واملالحظة 

والتخيل.
واأ�ساف اأن اختيار العمر املكر للطفل مرده النمو ال�سريع لدماغ 
الطفــل يف تلك املرحلة العمرية وقدرته على التعلم، ما ميكنه من 
تنميــة املهارات العقلية، كما ي�ســرتط يف امللتحقني اإجادة قراءة 

وكتابة الأعداد من 0 ولغاية 9 باللغة الإجنليزية.

ثقة عالية واإجناز م�ستحق
الطفلــة دانيــا اجلعــري )14 عاماً( اأكــدت بكل الثقــة اأنها كانت 
تتوقــع حتقيق هذا الإجناز، واأ�سافت بعد اأن اأبدت اأمنياتها باأن 

ت�سبــح طبيبة، "يف امل�سابقة املا�سيــة �سنة 2012، ح�سلت على 
املركــز الثاين وهذا العام وا�سلت التدريب مبثابرة اأكر ومتكنت 
من حتدي ذاتي والطالب امل�ساركني وح�سلت على املركز الأول، 

وحللت 240 م�ساألة يف وقت قيا�سي قدرة 8 دقائق".
�ساحــب املركز الثــاين اأحمد ن�سويــة "8 اأعوام" مــن اخلليل قال 
بلهجة خجولة: "ح�سلت على املركز الثاين بحّل 218 م�ساألة يف 8 

دقائق، كنت مب�سوط لإين جبت الثاين على العامل".
اجلعري التحقت بالرنامج قبل 3 �سنوات، والطفل ن�سوية جاء 
بعدهــا بعــام ون�سف العــام، وعن هذا يقول مديــر مركز مهارات 
احليــاة عمار الزعرتي اإن دانيــا اأنهت جميع م�ستويات الرنامج 
الع�سرة، كا�سفاً عــن اأنها �ست�سبح قريباً اأ�سغر مدربة يف برنامج 

ح�ساب الذكاء العقلي بفل�سطني.
ي�ســار اإىل اأنــه منــذ بداية م�ساركــة اأطفال فل�سطــني يف امل�سابقة 
الدوليــة، متكنــوا مــن ح�سد اأرقــام قيا�سيــة مميــزة، ففي عام 
2010 كان املركــزان )4 و10( مــن ن�سيــب طالبنــا، وبعدهــا 
بعامــني ح�سلت الطالبة اأريج املدهون على املركز الأول ودانيا 
اجلعري على املرتبة الثانية، اإ�سافة للمراكز )4 و5 و6(، ويف 
هذا العام بقيت فل�سطني يف �سدارة امل�سابقة بالطالبة اجلعري 
واملرتبــة الثانيــة لن�سوية واملرتبة التا�سعــة مليار ه�سي�س من 

جنني.

تاأثري اإيجابي ملمو�س على التح�سيل الدرا�سي
مــن جانبــه، يوؤكــد م�ســوؤول املراكــز الثقافيــة يف وزارة الرتبية 
والتعليــم جهاد نزال اأن عــدة درا�سات اأثبتــت اأن ح�ساب الذكاء 
والرامــج امل�سابهــة وعددهــا يف فل�سطــني ثالثــة، تــرتك اآثــارًا 

اإيجابية على التح�سيل العلمي للطالب امللتحقني بها.
ويف ذات ال�سيــاق، يقــول وكيل برنامج ح�ساب الــذكاء العقلي يف 

فل�سطني ماجد عبد الباري "كان لنا الكثري من ا�ستطالعات الراأي 
لأوليــاء اأمور طلبة م�ساركني ومل�سنــا ردودًا اإيجابية وحت�سن يف 
امل�ستــوى العلمــي لالأطفال امللتحقــني بالرنامــج، اإ�سافة لردود 
فعــل اإيجابية من املعلمني واملدار�س تلم�ــس يف م�ستويات الذكاء 

عند امللتحقني بالرنامج مقارنة باأقرانه".
التطــور يف حت�ســن الطلبــة امللتحقني يف الرامــج ل يقت�سر على 
تطور يف حت�سيلهم باملــواد العلمية واإمنا يتخطاها لقيا�س تطور 
يف تعلــم امل�سابقــات الأدبيــة اأي�ســاً، الأمر الذي يقا�ــس من خالل 
عالمات طالب الرنامج يف املدار�س ومالحظات املدر�سني بح�سب 
مديــر مركز مهارات احلياة يف اخلليــل عمار الزعرتي وهو وكيل 

الرنامج يف املحافظة.
ويف هذا ال�سياق، متنى نزال يف مقابلته مع "احلال" اأن تنت�سر 
مثل هذه الرامج ب�ســكل اأكر يف حمافظات فل�سطني ملا لها من 
اآثــار اإيجابيــة على التح�سيــل املدر�سي للطلبــة، م�سددًا على 
اأنهــا تنــال الرتخي�س وفق �ســروط حمددة من الــوزارة قبل 
البــدء بتدري�سهــا، مو�سحاً اأن الرامــج املرخ�سة يف فل�سطني 
هــي "برنامج ح�ســاب الــذكاء العقلي، وبرنامــج اخلوارزمي 
ال�سغــري وUCMAS" حمذرًا من برامــج م�سابهة مل جتز 

من وزارته.

املطلوب دعم "غري مادي" للمبدعني
اأهــايل الأطفــال اأ�سحــاب الإجنــاز اأبــدوا كل الفخــر مبــا حققــه 
اأبناوؤهــم، موؤكدين على وجود الهتمام بهم من اجلهات الر�سمية 

والأهلية.
ويف هــذا الإطار، يقول املهند�س ح�سنــي والد الفائزة اجلعري: 
"نحــن فخــورون كثريا بدانيا لأنها مثلــت فل�سطني يف امل�سابقة 
الدوليــة وح�سلــت علــى املركــز الأول بجــدارة، وبالفعــل هــي 

للمرة الثانية.. فل�سطني تت�سيد العامل مب�سابقة ريا�سية دولية
ذات���ه���ا ع���ل���ى  وان����ت���������س����رت  ط����ال����ب   3000 ه����زم����ت  اجل�����ع�����ري  ال���ط���ف���ل���ة 

متميزة يف درو�سها ومعدلها يف املدر�سة %97.5".
ودعــا املوؤ�س�سات الأهلية والر�سميــة لالهتمام مبثل هذه املهارات 
والعقــول بدعمهــم لي�ــس مادياً اإمنا مــن خالل رعايتهــم، لأن هذه 
املواهــب تثبــت اأن اأطفال فل�سطني قادرون علــى مناف�سة اأقرانهم 

من الدول الأخرى والتفوق عليهم.
بدورهــا، تقول نفني ن�سوية والــدة الطفل اأحمد، اإن ابنها موهوب 
ومتفــوق يف املدر�ســة، والجنــاز الذي حققــه يدلل علــى قدرات 
اأطفــال فل�سطني وموهبتهــم، مطالبة اجلهــات الر�سمية بالهتمام 

بهم والعمل على تطويرهم.
يذكــر اأن احل�ســار املفرو�س على غــزة حرم 450 طالبــاً ملتحقاً 
بالرنامــج يف 13 مركزًا تعليمياً بغزة مــن امل�ساركة هذا العام يف 
امل�سابقــة الدولية بعد منعهم مــن ال�سفر عر معر رفح اأو دخول 

ال�سفة عر معر بيت حانون "اإيرز".

اأطفال فل�سطني يح�سدون الذهب يف م�سابقة دولية.

"طــاق طــاق طاقيــة" كلمات اأغنيــة رددهــا كل عربي عا�س 
املــرح يف ربوع الطفولــة، وها هي اليوم تعــود عنوانا لأف�سل 
برنامــج اطفال يف العــامل العربي، مــن فكرة واإعــداد ال�ساعر 
الفل�سطينــي و�ســاح زقطــان الــذي عمل ملدة طويلــة يف جمال 
برامــج الطفال، ومنهــا �ســارع �سم�سم، وبرنامــج طاق طاق 

طاقية الذي يعر�س على قناة الفل�سطينية.
فــاز برنامــج طاق طــاق طاقية مــن اإعــداد واإ�ســراف زقطان 
واإخــراج عــوين ا�ستيــوي وتقــدمي ناديــة قراقــرة، وكادر من 
الطفــال بجائــزة اأف�سل برنامــج اأطفال يف العــامل العربي يف 

مونديال القاهرة  لالذاعة والتلفزيون لعام 2014. 
الرنامج ووقفت  القائمني علــى  مــن  "احلــال" التقــت عددا 
علــى ا�ســرار جناحــات هــذا الرنامــج. يف وقــت تعــاين فيــه 
برامــج كثرية من عــدم القدرة علــى النفاذ ب�سبــب ا�سكاليات 

اعالمية ومهنية كثرية.
خمرج الرنامج عــوين ا�ستيوي او�ســح اأن معيار المكانيات 
مقابــل الفكــرة هــو الأ�سا�ــس الــذي مت اختيار الرنامــج بناء 
عليه، حيث متت مقارنــة اإمكانيات قناة الفل�سطينية مع فكرة 
برنامج طاق طاق طاقية وتنفيذه، نظرا لكون اإمكانيات القناة 
قليلــة مقارنــة بالقنوات العربية الأخرى"، م�ســريًا اإىل اأن قلة 
المكانيــات لي�ســت بال�سرورة ذريعــة لإعاقة انتــاج ابداعي 

ومميز.
وعن فكرة وهوية الرنامج ودورها يف النجاح، قال ا�ستيوي: 
"فكــرة الرنامج مغايرة لأ�سلــوب برامج الطفال الأخرى، 
وكذلك كون الرنامج بعيدًا كل البعد عن اأي م�سموٍن �سيا�سي 
كباقــي الرامج التفلزيونيــة الفل�سطينية الأخرى" وهذا على 
قول ا�ستيوي خروج عن املاألوف الذي ي�سجر منه امل�ساهدون 

اىل منطقة خفيفة وممتعة للنا�س العاديني.
مقدمــة الرنامج نادية قراقــرة راأت اأن اختالف الرنامج عن 

باقــي برامج الطفــال كان �سببــاً يف اختياره كاأف�ســل برنامج 
اطفــال يف العامل العربي، وتقــول: الختالف ياأتي يف م�سمون 
الرنامــج، حيــث يعتمــد الرنامج علــى كتيب حقــوق الطفل 
اأثنــاء اإعــداد حلقات الرنامج، ويف كل حلقــة يتم تقدمي �سرح 

معني لالطفال عن حقوقهم.
واأ�ســارت اإىل اأن الرنامــج يعامــل الطفــال جميعــا على اأنهم 
موهوبون، والهدف من الرنامج هو التعليم ب�سكل مرن ومرح 
بعيدًا عن اجلمود وامللــل، وكذلك العمل على معرفة ما يريده 
الطفــل واملوازنة بــني ما يحتاجــه الطفل مــن معلومات وبني 

القدر الالزم للطفل. 
ومل�ست "احلال" ان الختالف الإ�سايف يف طاق طاق طاقية هو 
طاقــم العمل، حيث ي�سم عددًا من الطفال ي�ساركون يف اإعداد 
وتنفيــذ الرنامج، فهناك طفل من �سمن طاقم الت�سوير واآخر 
يعمــل م�ساعــدا للمخــرج، وطفلــة ت�ستقبل مكاملــات الرنامج 

وتقوم بتحويلها للمخرج.
وعــن هــذا الطاقم ال�سغري مــن املهنيني، يقــول ا�ستيوي: "يف 
بداية جتربتي يف العمــل مع الطفال يف الرنامج، كنت اأتوقع 
اأنهم بحاجــة لأ�سهٍر ل�ستيعاب العمل وفهــم طبيعته اإل اأنني 
تفاجــاأت مــن �سرعة تعلمهــم وا�ستيعابهم العمــل ب�سرعة ومل 

يتطلب مني هذا اإل عدة اأيام".
وتقــول الطفلة بتــول اأبو كر�ــس تعمل �سمن فريــق الرنامج 
علــى تلقي ات�سالت اجلمهــور وحتويلها للمخــرج، اإنها جتد 
املتعــة يف العمــل مع طاقــم الرنامج وجو العمــل رائع وجيد 
اإل اأنها ت�سعــر اأحيانا ب�سغط العمل حني تتلقى كماً كبريًا من 

الت�سالت.
الرامــج التلفزيونية التى يكون لالأطفــال ح�سور فيها تعتر 
مــن اأ�سعب الرامــج ل�سعوبــة التعامل مع الطفــال، فتوؤكد 
املقدمــة قراقــرة اأن العمل مــع الطفال لي�س بال�سهــل اإطالقا، 

ح�سد اجلائزة الأوىل عربّيًا
امل�����س��اه��دون الأط����ف����ال  ي��ط��ل��ب��ه  م���ا  ف��ك��رة  ي��ح��ق��ق  ب��رن��ام��ج  طاقية"..  ط����اق  "طاق 

فالطفل يعتر موهوبا مبجرد كونه طفال ويكمن التحدي لديها 
يف اإيجاد املنطقة التي يبدع فيها الطفل وا�ستغالل هذه املوهبة 
وعر�سها على ال�سا�سة، بحيث ل يكون الرنامج عاماًل يف هدم 

مواهب الأطفال.
ول يختلف حديث بتول هنا عن اي �سحايف مهني يت�سجر من 
�سغــط العمل وكلماتها لـ "احلــال" يف و�سف التعب ت�سري اىل 

�سدق كالمها.
ومــن حيــث التكلــف يف التعامل مــع الأطفال لكــون العمل مع 
الأطفال يحتاج اىل الكثري من ال�سر واملرونة، اأ�سارت قراقرة 
اإىل اأن التكلــف غــري موجود نهائّياً يف الرنامــج يف التعامل مع 
الأطفــال، واأو�سحــت اأن حمبتها لالأطفال كانــت ال�سبب وراء 
اختيارهــا كمقدمة للرنامــج، وان حبها لهم ميكنها من تطوير 

نف�سهــا وتطوير الرنامج، واأ�سارت اي�ســا اإىل اأنها تتعامل مع 
الطفــل ك�سخ�ــس مثلها كــي متكن الطفــل من اخــراج مواهبه 
وقدراتــه وهنــا تكــون قــد اأجنــزت خطتهــا ال�سريــة يف اإبراز 

مهارات الطفال.
الختــالف الآخــر الذي هــو اأ�سا�ــس الرنامج اأنــه يقوم على 
قاعــدة مفادهــا ان الطفــل هــو اجلمهــور، و�ساحــب امل�سكلة 
و�ساحــب احلــل والقــرار، لذلك �سيــوف الرنامج هــم دائما 
مــن الأطفال، هــذا ما قالــه القائمــون على الرنامــج موؤمنني 
اأن مــن اأحــالم واحتياجــات واأفــكار ال�سغار بالإمــكان تقدمي 
برنامــج حمكــم يقــدم املعلومــات والق�سايا ب�سياقــات عفوية 
و�سهلــة وم�سلية تو�سل الر�سالة الإعالميــة بعيدا عن التكلف 

والنمطية.

م�سهد من الرنامج.
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هيثم ال�سريف

تنتظــر نقابــة العاملني يف الوظيفة العمومية قــرار حمكمة العدل العليا 
اخلا�ــس بقبول اأو رف�ــس الطعن الد�ستوري املقــدم  بتاريخ 30 كانون 
الأول 2014 واملتعلــق بقــرار احلكومــة يف11 ت�سريــن الثــاين 2014 
الــذي جــاء فيه ان النقابــة ج�سم غري قانوين ول وجــود لها من الناحية 
القانونيــة، وذلــك بعــد 4 ايام من بيــان الرئا�ســة الذي جاء فيــه ان ما 
ت�سمى نقابــة العاملني يف الوظيفة العمومية مل تن�ساأ باأي م�سوغ قانوين 
علــى الإطــالق، ول وجود لها مــن الناحية القانونية، حيــث اكد البيان 

وجوب اللتزام مبا ورد يف املذكرة الرئا�سية حتت طائلة امل�سوؤولية.
رئي�ــس نقابــة العاملني يف الوظيفــة العمومية املحظــورة ب�سام زكارنه 
قــال اإن النقابة تفاجــاأت بقرار احلظر خا�سة اأنهــا وقعت مع احلكومة 
اتفاقيــة قبــل يومــني مــن �ســدور القــرار واأ�ســاف" عقب ذلــك اغلقت 
ال�سرطــة مقــر النقابــة بال�سمــع الأحمــر، وحجــزت وزارة العمل على 
الأموال دون ت�سليمنا اأي قرار ق�سائي بذلك، كما حولت احلكومة نائب 
رئي�ــس النقابة لديوان املوظفني العــام، وخ�سمت من رواتب املوظفني 
علــى خلفيــة الإ�ســراب، ونظــرا لقــرار احلظــر وحلــني �ســدور قرار 
الق�ساء، فاإن 40 الف موظف حمرومون من مظلة اأو ج�سم قانوين يدافع 
عنهــم. اأما فر�سية احتمــال ت�سكيل ج�سم بديل فهي غري قائمة ول ميكن 
التعاطــي معها اأو متريرها، لأن املوظفني ي�سعــون دائما لت�سكيل ج�سم 
م�ستقــل يدافــع عن حقوقهــم، ل ان يكون هناك ج�سم وهمــي كتلك التي 

ت�سكل من قبل احلكومات".
الهيئــة امل�ستقلــة حلقوق الإن�ســان )ديــوان املظامل( قالت علــى ل�سان 
املحامي غاندي ربعــي اإنها تبنت ق�سية النقابة، فتقدمت لدى للمحكمة 
العليــا بطعن د�ستوري لقــرار احلظر ب�سفتها حمكمــة د�ستورية، لأنها 
تــرى اأن احلكومة اأخطاأت باعتبار النقابة ج�سما غري قانوين. واأ�ساف: 
النقابي هو الق�ساء، وكان  اأو عدم قانونية اجل�سم  "من يقرر قانونية 

املفرو�س من احلكومة ان تتوجه للق�ساء".
وتابعــت الهيئــة: "القانــون الأ�سا�سي الفل�سطيني حتــدث عن احلق يف 
ت�سكيل النقابة، والنقابة التي اأن�سئت عام 2003 قامت بكل الإجراءات 
القانونيــة للرتخي�ــس، اإذ خاطبــت وزارة العمل التــي اعتمدت الهيئة 
التاأ�سي�سيــة والنظــام الداخلــي وا�سرفت على النتخابــات مرتني،  كما 
وقعــت النقابــة اتفاقيــات مع احلكومــة، فاأخــذت بذلك مركــزا قانونيا 

الق�سية منظورة اأمام املحاكم
ح������ق������وق������ي������ون: ح�����ظ�����ر ن�����ق�����اب�����ة امل�������وظ�������ف�������ني.. ق������������رار �����س����ي����ا�����س����ي ب�����غ�����ط�����اء ق�����ان�����وين

اعتباريــا ذا �سخ�سيــة م�ستقلــة، لــذا خاطبنــا جهاز ال�سرطــة وطلبنا 
التعــرف علــى ا�سبــاب قــرار اغالق مقــر النقابــة، ومــررات احتجاز 
رئي�ــس النقابة ونائبه، لكن لالأ�سف مل نتلق ردا. وعندما ل ميكن ترير 

الحتجاز، فاإن التو�سيف  لذلك ي�سمى الحتجاز التع�سفي".
مدير عام موؤ�س�سة احلق �سعوان جبارين وافقه الراأي وا�ساف: "قرار 
حظــر النقابة خمالــف وخارج عن نطاق املمار�ســة القانونية وينتق�س 
مــن احلقــوق واحلريــات ويتعار�س مــع التزامات فل�سطــني مبوجب 
العهــد الــدويل اخلا�ــس باحلقــوق املدنيــة وال�سيا�سية الــذي وقعته، 
والــذي يكفل حق ت�سكيــل النقابات وعملها، واإن كانــت هناك خمالفات 
لــدى النقابة كان بالإمكان ا�ستكمالهــا دون ان يتم العتداء على احلق 
الأ�سا�ســي يف ممار�سة احلق واحلريــات، وبالتايل، هناك تغّول لل�سلطة 

التنفيذية واعتداء على حرية العمل النقابي".
مــن جهتــه، قــال المــني العــام لحتــاد املعلمــني الفل�سطينيــني اأحمد 
�سحويل اإنه "رغم اأن عمل النقابة التي ا�س�ست يف ظروف ا�ستثنائية قد 
واكبــه نوع من اخللل، ومن اأنه ل ا�سول قانونية لها، اإل اأنها اكت�سبت 
�سرعيتهــا وقانونيتهــا علــى ار�ــس الواقع،  لــذا يجب البحــث بحكمة 

وروية عن خمرج يحفظ ماء وجه اجلميع ودون اأن يت�سرر اأحد".
وحــول �سوؤالنــا اإن كان قــرار احلكومة قد ي�ساهــم يف توفري البديل عن 
النقابة قــال المني العام لحتاد املعلمني الفل�سطينيني: "عمليا البديل 

موجود على الأر�س من خالل املوظفني الذين ينتمون لأ�سول وظيفية 
مهنيــة، حيث هنــاك نقابة املهند�سني ونقابة الأطبــاء واحتاد املعلمني 

واملحا�سبني وغريهم، وكلهم موظفون عموميون يف الدولة".
الوكيــل امل�ساعــد لل�سوؤون القانونيــة واملهنيــة يف  وزارة العدل حممد 
عبــداهلل اعتــر ان عــدم وجــود قانون ينظــم العمــل النقابــي ي�سعف 
�سرعيــة النقابــة، ويعر�سهــا لأي قــرار واإن اعتمــدت اآليــات ولوائــح 
تنفيذيــة تطبقها، واأ�ساف: "النقابة ت�سكلــت يف فرتة النق�سام وقامت 
بخدمــة املوظفني، لكنها ا�ستمرت باإجــراءات ك�سر العظم مع احلكومة 
عــر الإ�سرابــات وتعطيل العمــل يف الدوائر الر�سميــة وتخفي�س عدد 
ال�ساعــات، الأمــر الذي اعتــره امل�ستــوى ال�سيا�سي ي�ســر بامل�سلحة 
العامة، بالتايل فاإن اتخاذ القرار بعدم قانونية النقابة فيه �سق �سيا�سي 

و�سق قانوين".
وحــول اإن كانــت الوزارة اعطت الــراأي القانوين حــول �سرعية النقابة 
قبــل �ســدور القرار قال عبد اهلل: "مل يطلب منا اعطــاء الراأي القانوين، 
حيــث تلقينا اخلر كاأي وزارة وموؤ�س�سة، مع ذلك فوزير العدل ع�سو 
باحلكومة وهو بال�ســرورة ملتزم بقراراتها، خا�سة اأن �سرعنة العمل 
النقابي تتم من خالل العمل حتت مظلة القانون، ومبا اأن الق�سية لدى 
املحكمــة، فاإن اأي قرار تتخذه �سيكون ملزما �ســواء  لل�سلطة التنفيذية 

او للنقابة انطالقا من ان �سيادة القانون هي الأ�سا�س والفي�سل".

ال�ســوؤال ذاته حولنــاه ملدير عام عالقــات العمــل يف وزارة العمل بالل 
ذوابة الذي قال: "مل يكن لنا دور يف قرار اإغالق النقابة فهذا القرار من 
امل�ستوى ال�سيا�سي اإىل جانب امل�ستوى الأدري الأول )جمل�س الوزراء( 
علما اأننا يف اللجنة الوزارية امل�سكلة لبحث مو�سوع النقابات، قلنا ان 
عــدم وجــود قانون للنقابــات ل يعني قمع احلريات وامل�ــس بالأج�سام 
النقابيــة، وان النقابــة م�سكلة با�سراف وزارة العمــل، ول ا�سكالية يف 
�سرعيــة وجودها، ولكننا يف ذات الوقت ل�سنا مع جتاوز القانون فنحن 
مع ت�سويب الأو�ســاع القانونية والإدرية لأي ج�سم نقابي، لذلك جاء 
تعاملنــا مــع القرار ردا علــى املخالفات الإداريــة القانونية التي قامت 
النقابة بها والتي ينبغي ت�سويبها، علما اأننا ومن باب التزامنا بالقرار، 
قمنــا بتجميد تواقيع املفو�سني على ح�ســاب النقابة لدى البنك، حلني 

انتهاء الإ�سكالية وت�سويب او�ساعهم الإدارية والقانونية".
واعتر ذوابة اأن جوهر الإ�سكالية لدى النقابة كان يف خمالفتها لقانون 
الإ�سراب وقواعــده، ما عر�سها للم�ساءلة. وقال: "�سابًقا مل يكن هناك 
ح�ســم وقرار من امل�ستوى ال�سيا�سي اأو امل�ستــوى الإداري يف ال�سلطة، 
حيث كانت لدينا ا�سكالية مع نقابات القطاع العام التي ترف�س اللتزام 

بهذا القانون، ولكن الآن هناك قرار حا�سم بذلك".
يبقــى ان ن�سري اإىل ان املحكمة قررت يف جل�ســة 5 كانون الثاين اجلاري 

تاأجيل النظر يف الدعوى حتى 19 كانون الثاين اجلاري.

�سعوان جبارين.غاندي ربعي. اأحمد �سحويل. ب�سام زكارنة.

اإ�سراء اأبو عي�سة ٭

�سجلــت موؤ�س�ســة دار المــل للمالحظــة والرعايــة 
الجتماعيــة يف بيتونيا ق�س�ــس جناح مهمة لطفال 
كانــوا يف ق�سايــا خالف مــع القانــون، فبعد دجمهم 
يف بيئة �سليمــة وبرامج توعويــة وتعليمية مكثفة، 
والتعامــل معهــم والنظــر لهــم باعتبارهــم �سحايا 
لواقــع اجتماعــي واقت�ســادي، ولي�ســوا جمرمني، 
ا�ستطــاع اطفــال كثــريون ان يخرجــوا مــن مــاأزق 

ع�سف بحياتهم املا�سية وم�ستقبلهم. 
)�ــس.م( طفــل يبلغ من العمــر 16 عامــا، وهو احد 
�سحايــا املجتمــع. يتحــدث عــن م�سكلتــه ويقــول: 
»جئــت اىل دار الأمل وكانت حالتي النف�سية �سعبة 
جــدا، فقد �سجنــت بتهمــة امل�ساركة بالقتــل، وكان 
ينظــر اإيل علــى اأين جمــرم، وعندمــا نقلــت اىل دار 
الأمــل، تغري كل �ســيء، اندجمت برامــج تدريبية 
وتعليميــة، مل يتعاملــوا معي علــى اأين جمرم، ومن 
خــالل املراقبة والتوجيه الإر�ســادي، ا�ستطعت اأن 

اأتغري.
وي�سيــف )�ــس.م(: »الواقــع القت�ســادي القا�ســي، 
والت�ستت الأ�سري دفعاين نحو هذا الجتاه، والت�سرب 
من املدر�سة، فالطفل بحاجة لن يكون يف بيئة هادئة، 

وعائلة تتفهم التغريات التي حتدث لنا«.

اأبو حمدي: �سحايا ولي�سوا جمرمني
الأمــل،  دار  ملوؤ�س�ســة  الجتماعــي  املر�ســد  وقــال 
عبــد الــرازق اأبــو حمــدي، ان املوؤ�س�ســة ت�ستقبــل 

الطفــال الحداث الذيــن تــرتاوح اأعمارهم ما بني 
13-18 �سنــة، ملخالفــات قانونيــة يقع فيهــا الطفل 
منهــا )ال�سرقــة، واليــذاء، والقتــل، واملخــدرات، 
والغت�ساب.. اإلخ(، وال�سبب ال�سا�سي هو ت�سرب 
الطفال مــن املدار�س الذي يوؤدي بهم النحراف او 

البطالة او الت�سول.
وتابــع اأبو حمــدي: »اننا نتعامل مــع الطفال على 
اأنهــم �سحايا وابناء لنــا، واأول ما ياأتي الطفل نقوم 
بتقييــم حالته ونقوم بر�سم خطة ح�سب �سخ�سيته، 
ونركز على الناحية النف�سية والر�سادية والدينية 
والرتبويــة لهــذه اخلطــة، ومــن خالل عــدة برامج 

نطبقها ي�ستطيع اأن يخرج الطفل ب�سكل جيد.  

ق�س�س �سعبة ولكن احلل موجود
والتقــت احلــال الطفــل )ح.ب(، وعمــره 14 عاما، 
الذي ا�ستطاع بعد نقله اىل دار المل ان يغري الكثري 
مــن حياتــه، فخــالف والــده ووالدتــه وعي�ســه مع 
زوجــة اأبيه، دفعت به اىل النــوم بال�سوارع وقيامه 

بال�سرقة، واإيذاء الآخرين.
والطفــل )ج.م(، وعمــره 16 عاما، بعــد ت�سربه من 
املدر�ســة وتاأثــره برفــاق ال�ســوء، مت القب�س عليه 
وهــو ي�ســرب اخلمــر، وعنــد نقلــه اىل دار المل مل 
يتاأقلــم يف البدايــة، لكــن مــع اجلل�ســات الر�سادية 
ا�سبح و�سعــه اف�سل، وقبل خروجه من دار المل 
مت ايجــاد عمل له يف اأحــد امل�سانع وهو الن يعي�س 

حياة طبيعية، وكون اأ�سرة واطفال.
اإنقاذ طفل قاتل من ال�سجن

وعــن م�ستويــات النجــاح يف اخــراج الطفــال مــن 
حالتهم قال املر�سد ابــو حمدي: خالل عملي خم�سة 
ع�سر عامــا يف دار المل، كانت هناك تغريات رائعة 
يف حيــاة الأطفــال وق�س�ــس جناح كبــرية، واذكر 
الطفل )ن.ت( الذي جاء حمطما نف�سيا بتهمة القتل، 
قمنــا باحت�سانــه ملدة خم�ــس �سنوات، وملــا ا�سبح 
عمــره 18 �سنــة كان يجــب ان ننقلــه اىل ال�سجــن، 
لكن قمنا برفع كتــاب اىل ال�سرطة ووزارة ال�سوؤون 
الجتماعيــة، بان هذا الطفل يجــب ان يكمل عالجه 
علــى اخلطة املعدة له، ومتــت املوافقة على بقائه، 
وبعد انتهاء حكمه قمنــا بتاأمني عمل له، وهو حاليا 

يعمل ومتزوج، ويعترنا جزءا من عائلته.
وا�ســاف ابو حمدي: النظــرة ال�سائدة يف املجتمع، 
ان الطفــل الفقــري هــو الــذي ياأتــي اىل دار المــل 
لالحــداث، لكــن هــذا لي�ــس �سرطــا فنحــن ن�ستقبل 
اطفــال من كافة فئات املجتمــع، ونحن يف املوؤ�س�سة 
نقــوم بتخفيــف الزمة، عــن الطفل القــادم الينا من 
مركــز ال�سرطة، ون�سعره بانه يف مكان اآمن، ونفهمه 
اننــا �سن�ساعــده، ومهمــا كــرت تهمتــه فهــو لي�ــس 
الوحيــد الذي اخطاأ، ولكن يجــب ان يتعلم من هذه 
التجربــة، ونقــوم بتوفري كل مــا يريد الطفــل، لكي 
ي�سعــر باأمــان، وي�ساعــدين يف التعــرف علــى ق�سته 
وي�ستجيب للعــالج، فالطفال الذين ياأتون الينا هم 

�سحايا.
وتابــع ابو حمدي قائــال: اإن اأهم اأهــداف دار الأمل 
او باقي مراكز التاأهيل هي تعديل �سلوك احلدث من 
خالل برامج التدخل الرتبوية والتثقيفية والنف�سية 
والعمــل اجلماعــي والتطوعــي، والتاأهيــل النف�سي 
والجتماعــي واملهني، والعمل علــى ت�سهيل اإعادة 
اندمــاج احلــدث داخــل املجتمــع من خــالل اجراء 
بع�ــس التعديــالت اخلا�ســة بالأ�ســرة واملدر�ســة 
والأ�سدقــاء واملحيط الذي يوؤثــر مبا�سرة باحلدث 

و�سلوكه.

ويوؤكــد ابو حمــدي ان التاأهيل لالحــداث يكون عر 
تاأهيلهــم تعليميا او مهنيا، وذلــك لأن الح�سائيات 
الأحــداث  مــن  العظمــى  الغالبيــة  اأن  علــى  تدلــل 
القادمــني هــم مت�سربــون مــن املدر�ســة واأميــون. 
وبالتــايل كل اجلهد ين�سب من اأجل حماولة ت�سجيع 
احلدث للعــودة اىل مقاعــد الدرا�ســة. اأو اللتحاق 
باأحــد مراكز التدريب املهني داخــل املوؤ�س�سة اأو يف 

موؤ�س�سات اأخرى اأو داخل ور�س قريبة. 

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت 

اأطفال يف خاف مع القانون.. �سحايا يحولهم التاأهيل اإىل فاعلني

من اأعمال الأطفال يف الدار.
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فادي �سطارة ٭
تتناف�س اجلامعات يف العادة وتبحث عن تفوق اأكادميي 
يرتقــي بها ملركز متقــدم بني اجلامعــات الأخرى، ولكن 
جامعــة بريزيت مل تكتف بتفوقهــا الأكادميي، فاأ�سافت 
اإليــه متيــزا بيئيــا باحتاللهــا املركــز الأول يف الــدورة 
ال�ساد�ســة جلائزة ال�سعودية لــالإدارة البيئية، لت�سبح 

بذلك الأوىل عربيا من ناحية احلفاظ على البيئة.
وُتقــَدم هــذه اجلائزة مــن املنظمة العربيــة للتنمية 
فــروع منظمــات اجلامعــة  اأحــد  الإداريــة، وهــي 
العربيــة، وتقــام امل�سابقــة كل عامــني وتقــدم عدة 
جوائز باأكرث من جمال، منها املجال البيئي وت�سرف 
عليهــا اململكــة العربيــة ال�سعوديــة وهــو اجلانــب 
التــي تفوقــت بــه بريزيت بعــد مناف�ســة �سعبة مع 
وخا�ســة  حكوميــة  وموؤ�س�ســات  جامعــات  عــدة 
واأهلية، علما بــاأن جلنة التحكيم مكونة من عدد من 
املخت�سني والأ�ساتذة من عدة دول عربية خمتلفة.

املهند�س الذي اأعد التقرير   
بداأت حكاية التناف�س عندما اأر�سلت وزارة الرتبية 
والتعليــم كتابــا جلميــع اجلامعــات يت�سمــن فتح 
جمال ال�سرتاك بامل�سابقــة، وطلبت من اجلامعات 
التي ترغب بخو�س غمار املناف�سة اإعداد تقرير عن 
التطبيقات البيئية امل�ستخدمة باملوؤ�س�سة واإر�ساله 
للجنــة امل�سابقة، وو�سلــت لإدارة جامعة بريزيت 
ن�سخة من الكتاب فحولته للدكتور ب�سارة اأبو غنام 
رئي�ــس املكتــب الهند�ســي الــذي اأوكل مهمــة كتابة 

التقرير واإعداده للمهند�س منري �سعد. 

ا�ستخدام الطاقة النظيفة    
وقــال املهند�ــس �سعــد اإن التقرير الذي اأعــده احتوى 
علــى عــدة تطبيقات تتبعهــا اجلامعــة �ساعدتها على 
التفوق والتميز عن باقي املوؤ�س�سات و�ساهمت بفوزها 
باللقــب، اأهمهــا مراعــاة ا�ستخــدام الطاقــة النظيفــة 

واإعادة تكريــر املياه العادمة وا�ستخدامها بالزراعة، 
بالإ�سافة ل�ستغالل الطاقة ال�سم�سية، وتدوير الورق 
وتوفــري احلدائــق العامة، التي كانــت اآخرها حديقة 
�سمــري عوي�سة، علمــا باأن ري املزروعــات باحلدائق 
يكــون مــن حمطــة التنقيــة التــي متتلكهــا اجلامعة. 
كمــا ت�ستخدم اجلامعــة تقنية العزل احلــراري التي 
توفــر 40% تقريبا من قيمة فاتــورة التدفئة، وك�سف 
املهند�ــس �سعــد لـــ "احلــال" عــن اأن اجلامعــة بداأت 
حديثــا با�ستخدام الغاز بدل مــن ال�سولر لتوفر بذلك 

ما قيمته 30% تقريبا من تكلفة تدفئة املباين. 

اإ�ساءة مقننة
كمــا احتــوى التقرير اأي�ســا على خطــة اجلامعة 
باحلفاظ على ا�ستهالك الطاقة الكهربائية وتقليله 
لأدنــى حــد ممكــن، وذلــك مــن خــالل ا�ستخــدام 
املوؤقتات لالأ�ســواء اخلارجية، خا�سة يف امل�ساء، 
اأما داخل الأبنية فتحر�س الإدارة على اإطفاء اأي 
مبنى اأو غرفة غري م�ستخدمة، علما باأن الإ�ساءة 

ت�ستهلك 45% من تكلفة فاتورة الكهرباء.
يف  ح�ســة  اخلا�ســة  الحتياجــات  لــذوي  وكان 
التقريــر اأي�ســا، وقال �سعــد اإن اجلامعــة توفر كل 
الطــرق املتاحــة يف �سبيــل راحتهــم ومتكينهــم من 
الو�ســول جلميــع مرافــق اجلامعــة وا�ستخدامها. 
واأخــريا ت�سمــن التقريــر مواقــف ال�سيــارات التي 
توفرها اجلامعة للطالب واملعلمني، بحيث حتتوي 
اجلامعة على 600  موقف، وهي الآن ب�سدد اإن�ساء 
موقــف جديــد يت�سع لـــ400 �سيارة �سيكــون خارج 
حــرم اجلامعــة لتقليــل الزدحــام، وبني �سعــد اأنه 
ختم التقريــر بعدة تو�سيات على اأمل اأن يوؤخذ بها 
لالرتقاء بامل�ستــوى البيئي ولتعمم جتربة بريزيت 
الرائــدة يف امل�ستوى البيئي علــى جميع اجلامعات 

واملوؤ�س�سات بالوطن العربي.

النظيفة وال��ط��اق��ة  ال��ت��دوي��ر  وا���س��ت��خ��دام  البيئة  يف  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  ع��ل��ى  الأوىل  ب��ريزي��ت 

املباين اخل�سراء
واأكــد �سعــد اأن اجلامعــة ومنــذ تاأ�سي�سهــا راعت 
الأ�س�ــس البيئيــة وركزت على املبــاين اخل�سراء، 
وحاولت قدر الإمكان الهتمــام بالبيئة واحلفاظ 
عليهــا، وركز علــى دور املكتــب الهند�سي بتزويد 
اجلامعــة باأف�ســل التطبيقــات التــي تعمــل علــى 
توفري الطاقة وا�ستخدام الطاقة البديلة، واأو�سح 
اأن التطبيــق الفعلي واحلقيقي لهذه الأمور هو ما 

�ساعد اجلامعة على الفوز.

اأبو غنام: ا�ستحققنا املركز االأول
وقــال الدكتــور ب�ســارة اأبــو غنــام مديــر املكتــب 
الهند�سي اإن جامعــة بريزيت ا�ستحقت احل�سول 
علــى املركــز الأول يف امل�سابقــة بفعــل اإجنازاتها 
وممار�ساتها يف جمال احلفاظ على البيئة، وتهيئة 
بيئة عمل منا�سبة للطــالب واملوظفني، ت�ساعدهم 
علــى اأداء واجباتهم علــى اأكمل وجــه، وذلك من 
خالل توفــري احلدائــق واأماكن اجللو�ــس العامة 

وجتميع مياه الأمطار واإعادة ا�ستخدامها.
وك�ســف الدكتور اأبو غنام عــن اأن اجلامعة تعمل 

على فح�س م�ستوى الإ�سعاع ال�سادر عن الأبراج 
املتواجــدة داخل احلــرم اجلامعي، كمــا تفح�س 
اأي�سا م�ستوى ال�سجيج يف الأماكن املزدحمة مثل 
الكافترييات وغريها، ما يوفر بيئة �سحية �سليمة 

جلميع املتواجدين يف اجلامعة.
و�سكــر اأبــو غنــام كل من �ساهــم يف هــذا الإجناز، 
ووفــر جهــده يف �سبيــل احل�سول علــى اجلائزة، 
واإدارة  �سعــد،  منــري  املهند�ــس  بالذكــر  وخ�ــس 
اجلامعــة وكل الدوائر التــي تبنت فكرة الأن�سطة 

اخل�سراء واحلفاظ على بيئة �سليمة ونظيفة. 

الزاغة: �سن�ستغل اجلائزة ال�ستكمال 
م�سروع اإنتاج الطاقة ال�سم�سية

مــن جهتــه، قــال نائــب الرئي�ــس لل�ســوؤون املالية 
والإداريــة الدكتــور عــادل الزاغــة اإن اجلامعــة 
اأعــدت تخطيطا م�سبقا يراعي البيئــة، مبنّيا على 
موا�سفــات ومقايي�ــس عامليــة، ابتداء مــن اإن�ساء 
حمطــة تكرير املياه العادمــة اإىل حفر الآبار جلمع 
الأمطار، والهتمام بــذوي الحتياجات اخلا�سة 
وتوفري برامــج لتمكينهم مــن الكتابــة والقراءة، 

وي�سرف على هذه العملية عازم ع�ساف.
وو�سف الزاغة دخول امل�سابقة باملغامرة، بحيث 
مل ي�سمــن اأحدهم الفــوز باجلازة، ولكن اجلامعة 
اهتمــت بتقدمي التقرير مب�ستوى عاملي يليق با�سم 
اجلامعــة وميكنها مــن املناف�سة ب�ســدة، واأكد اأن 
التكامــل البيئــي والهتمام بجميــع اجلوانب هو 
الذي مكن اجلامعة من الرتبع على املركز الأول.

وك�ســف الزاغة عــن اأن الإدارة �ســوف ت�ستغل قيمة 
اأمريكــي،  األــف دولر  اأربعــني  اجلائــزة والبالغــة 
ل�ستكمــال م�ســروع اإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن 
الطاقة ال�سم�سية، هذا امل�سروع الذي بداأت اجلامعة 
لل�سناعــات  دروزة  �سميــح  معهــد  فــوق  بتنفيــذه 
الطاقــة  علــى  العتمــاد  �سيتــم  بحيــث  الدوائيــة، 
ال�سم�سية لتغطية احتياجات امل�سنع، و�سوف ينتقل 
العمل بهذا امل�ســروع لي�سمل جميع اأروقة اجلامعة، 
وّبني الزاغة لـ "احلال" اأن هناك م�سروعا ما زال قيد 
الدرا�ســة والبحث يق�سي بتوليــد الطاقة الكهربائية 

من الأ�سعة ال�سم�سية وبيعها ل�سركة الكهرباء.

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

بعيــدا عــن كل النظريــات القت�ساديــة، وح�سابات ال�ســوق التي 
تتاأثــر باأ�سعــار النفــط والعمــالت، تلجــاأ اخلم�سينيــة اأم حــازم 
مو�ســى اإىل ا�ستثمــار "فطــري"، ل عالقة له بــكل التحليالت؛ اإنها 
ت�ســرتي الذهب. وتخت�سر "نظريتها" وهي يف حمل للذهب ب�سوق 
القي�ساريــة و�سط مدينة غزة بالقــول: "الذهب يف خزانتي ما راح 

يبي�س ول راح يولد.. ب�س بي�سل ذهب".
وتوؤكــد اأم حــازم اأنــه رغم الرتفــاع الطفيف يف �سعــر الذهب، اإل 
اأنها ككثــري غريها اأح�سرت ما ادخرته من اأمــوال ل�سراء الذهب، 
"فطــول مــا امل�ساري موجــودة بن�سل ن�سحب ون�ســرف منها، 
وكمان العمــالت ال�سعبة غري م�سمونة. فجــاأة بت�سري يف ال�سما، 

وفجاأة بت�سري يف الأر�س".
ويوافقها الراأي ال�ساب رامي )23 عاماً( الذي جاء ب�سحبة والده 
ووالدته  ل�سراء عدد من اأون�سات الذهب لبيعها عند ارتفاع قيمة 

�سعر الذهب وال�ستفادة من فروق الأ�سعار.
يقــول والــده: "للعــام الرابــع علــى التوايل، نقــوم ب�ســراء وبيع 
اأون�سات من الذهب، ويف كل مرة نح�سل على املبلغ الذي دفعناه 
وفوقه مربح جيد. مل نخ�سر قط. واإن مل نربح، فاإننا نح�سل على 
نف�ــس املبلغ الــذي دفعناه". وي�سيف: "حــال البلد واقف وفر�س 
ت�سغيــل املال �سعيفة جدًا، واأنا ما بقدر اأغامر ب�سقى العمر يف ظل 
تهديــد م�ستمر لعدوان ا�سرائيلي جديــد على قطاع غزة، وبالآخر 

�سنة �سنتني وبدنا جنوز هالولد ونرتاح".

ويعتــر الذهب من املعادن غري املنتجة واأحــد الأ�سول التي حتمي 
املدخــرات وُتعتر مــالذًا اآمناً يف اأوقات عدم اليقــني وحافظاً للرثوة 
�ســد �سعــف العمــالت الورقيــة يف اأوقــات ال�سطرابــات ال�سيا�سية 
والقت�ساديــة التــي تغــذي عوامــل عــدم اليقــني وترفــع م�ستــوى 
ال�سبابيــة وا�سطرابــات اأ�ســواق ال�ســرف، وهو ما دفــع الكثري من 
التجار واأ�سحاب روؤو�س الأموال اإىل �سحب ودائعهم و�سراء الذهب. 

الدوالر "هامل"
اخلبــري القت�ســادي، ماهــر الطبــاع اعتــر اأن �سعــر الذهــب يف 
فل�سطني منــذ بداية العام احلايل 2015 منخف�ــس مقارنًة باأعوام 
�سابقة حيث اإن �سعر اأون�سة الذهب منذ عامني كانت 1950$، اأما 
اليوم فهي 1185$، منوهاً اإىل اأنه مر�سح لالنخفا�س خالل الفرتة 

القادمة حتى ت�سل �سعر الأون�سة اإىل $1000.
واأ�ســار اإىل اأن �سعر الذهب احلايل يعتــر مرتفعاً يف ظل الأو�ساع 

القت�سادية ال�سعبة جدًا التي تعاين منها فل�سطني.
وتابع الطباع: "يلجاأ النا�س ل�سراء الذهب عندما يكون هناك عدم 
ا�ستقرار عاملي واأو�ساع اقت�سادية م�سطربة، وا�سطراب ب�سوق 
البور�ســات والأ�سهــم العامليــة"، م�سيفاً اأنه يلحــظ حركة �سراء 
ن�سطــة للذهــب يف اأ�سواق قطاع غــزة رغم "اأننــا يف مو�سم ال�ستاء 
ومل نعتــد على الطلب عليه بهذا ال�سكل اإل يف ف�سل ال�سيف لكرثة 

الحتفالت ومنا�سبات اخلطوبة والزواج".

حركة ن�سطة لقتنائه رغم ك�ساد القت�ساد

غ���زة يف  الآم��������ن  ال����س�������������������ت���ث���م���ار  ال������ذه������ب..  �����س����راء 

عادل الزاغة.منري �سعد.ب�سارة اأبو غنام.

زكريــا الغنــدور، مديــر مبيعــات يف حمــل جموهــرات ب�ســوق �سمر الدرميلي
القي�ساريــة اأو يف �سوق الذهب -كمــا يعرف- يف احلي القدمي يف 
مدينــة غزة اأكد اأنه مع ارتفاع اأ�سعــار الذهب، فاإن النا�س تقبل 
علــى �سرائه ولي�ــس العك�س، حيث تثق به وبقوتــه ب�سكل اأكر، 
وباأنــه �سيجلب لهم اأرباحــاً خيالية يف حال بيعــه، م�سريًا اإىل اأن 
حركــة ال�سراء للذهب ن�سطت موؤخرًا  ب�سبب ح�سول العديد من 
املواطنني يف قطاع غزة على بع�س التعوي�سات املالية ملا فقدوه 
مــن بيــوت وممتلكات يف عــدوان الحتــالل الإ�سرائيلــي الأخري 
علــى قطاع غزة، حيث ل مــكان اآمنا خلزن الأمــوال ول جدوى 

اقت�سادية لتخزينها، لذا فاإن �سراء الذهب هو اأاأمن واأف�سل.
اأمــا بني املواطنني العاديــني واملوظفني، فاإن حركــة ال�سراء حالياً 
نوعاً ما �سعيفة، فاملوظف غالباً مرهون بقرو�س و�سلف، واملواطن 
العــادي بالــكاد ي�ستطيــع تاأمني قــوت يومه و�سكنــه خا�سة يف ظل 
حالــة احل�ســار امل�سدد علــى القطاع منــذ اأكرث من ثمــاين �سنوات، 

واحلالة القت�سادية التي تزداد �سوءًا عاماً بعد عام.
وتنبــاأ الغندور باأن تزدهــر اأ�سواق الذهب خــالل الفرتة القريبة 
القادمــة مقابل تذبذب يف �ســوق الأوراق الرئي�سة خا�سة الدولر 
الــذي تراجعــت الثقــة فيــه حتــى اأ�سبــح النا�ــس اأحيانــاً بغزة 

ي�سفونه بـ "الهامل واجلبان".
اأمــا رامــي ال�سابو�ــس، �ساحب حمــل للمجوهرات، فنــوه اإىل اأن 
النا�ــس العاديــني يف قطــاع غــزة باتــوا يراقبــون اأ�سعــار الذهب 
والعمالت، ويعــون ويدركون ما وراء موؤ�سرات الأرقام والن�سب 
حيــث مل يعــد الأمــر مقت�ســرًا علــى التجــار واأ�سحــاب روؤو�س 

الأموال وامل�ستثمرين.

حتويل ال�سيولة اإىل ذهب

مــن جانبــه، راأى حممــد اأبو جيــاب، رئي�س حتريــر جريدة 
القت�ساديــة التي ت�سدر من قطاع غــزة اأن الذهب هو املالذ 
الآمــن الآن لكثري من امل�ستثمرين واأ�سحاب روؤو�س الأموال 
الذيــن بــداأوا يحولون ال�سيولــة الدولرية لديهــم اإىل ذهب، 
فمهمــا ارتفــع اأو انخف�ــس يبقــى حمتفظــاً بقيمتــه الراقــة 

والالمعة.
وقــال: "الآن هناك دلل يف �سوق الذهب ب�سبب زيادة الطلب 
عليــه رغــم ارتفاع �سعره، ل �سيما من قبــل اأ�سحاب روؤو�س 

الأموال لتنويع العوائد والأخطار".
الذهــب  قيمتــي  يف  والنخفا�ــس  الرتفــاع  اأن  اإىل  واأ�ســار 
والــدولر اأحيانــاً يكــون ا�سطناعيــاً، ونتاج لعبــة �سيا�سية 
ولي�ست اقت�سادية بني دول العامل العظمى ل �سيما الوليات 
املتحــدة الأمريكيــة وال�سني لعمــل ت�سويــات وتوازنات اأو 

مكا�سب �سيا�سية ومالية معينة.
وكان مدير عام مديريــة املعادن الثمينة يف وزارة القت�ساد 
الوطني يعقوب �ساهــني، �سرح اأن حمال الذهب يف فل�سطني 
�سهــدت زيــادة يف اإقبــال املواطنني على �ســراء الذهب خالل 
العــام املا�سي 2014 ت�سل اإىل 20% مقارنــة بالعام 2013، 
مو�سحــاً اأن �سعــر الذهــب يف فل�سطــني يرتفع قليــاًل مقارنة 
بــدول العامل بفعل اختالف القوانــني والأنظمة بني فل�سطني 
واإ�سرائيــل، اإ�سافــة اإىل زيادة الطلب علــى الذهب واتفاقية 

باري�س القت�سادية.
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محمد عشاير ٭

فقــال: "�سعف احتادات الألعاب الريا�سية الأخرى 
�سببــه الدعــم الــذي يتلقــاه احتاد كــرِة القــدم على 
ح�سابها، ويف الوقــت الذي ُتدفع فيه اأموال ت�سل اإىل 
اثنــي ع�سر األــف �سيقل ل�سالح دوري كــرة القدم، ل 
جتد مثل هذا الدعم ل�سالح الريا�سات الأخرى ككرة 

الطائرة التي لها جمهورها اأي�ساً".
ووجــه الالعب رايف ع�سفور ر�سالتــه اإىل جيل ال�سباب، 
وخا�ســًة لعبي كرة الطائــرة النا�سئــني قائاًل: "يجب 
اأن تتعبــوا وجتتهدوا اأكرث، ا�ستمروا يف التدريب ب�سكل 

منتظــم ومدرو�س، يجب األ ن�ســل اإىل مرحلٍة نقول فيها 
اإننــا و�سلنا اإىل قمة عطاِئنا، دائمــاً هناك �سيٌء اأكرث من 

املمكن تقدميه، فال حدود للتقدم".
وي�سغل ع�سفور حالياً من�سب رئي�س الحتاد الريا�سي 
يف موؤ�س�سات التعليم العايل، ورئي�س جلنة امل�سابقات يف 
احتاد كرة الطائرة الفل�سطينية، اإىل جانب كونه م�سرفاً 

على الن�ساط الريا�سي يف جامعة بريزيت.

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

وداعًا لنجم الكرة الطائرة رايف ع�سفور

ارتدى الرقم 14 و�سارك يف 14 بطولة خارج����ية وحقق 14 بطولة حملية

اللواء الرجوب يكرم الالعب املعتزل رايف ع�سفور. 

مالك اأبو عري�س ٭
م�ســرية حافلة لالعــب كــرة الطائــرة الفل�سطينية، 
الكابــن رايف ع�سفور من قرية �سنجل �سمال رام اهلل، 
ا�ستمرت على مــدار ع�سرين عاما، فقد لعب ع�سفور 
مباراتــه الأوىل مــع ناديــه الأم �سنجل عــام 1994، 
لي�ستمــر مع الفريق املحلــي، ومع املنتخب الوطني، 

حتى نهاية م�سريته الكروية.
واأقــام نــادي �سنجل واحتــاد كرة الطائــرة املحلية 
مهرجانــاً لعتــزال الالعــب ع�سفــور، حتــت رعاية 
معهــد الـ UTI احت�سنته قاعــة الألعاب الريا�سية 
يف جامعة بريزيت، حيث اأقيمت على هام�سه مباراة 
بــني نادي �سنجل وجنوم الكرة الطائرة يف فل�سطني، 
مب�ساركــة ح�ســٍد كبري مــن اجلمهور والأهــل، وعدد 
كبــري من الإعالميــني والريا�سيــني يف فل�سطني، يوم 

ال�سبت 20\12\2014.
ح�ســل الالعب املعتــزل موؤخرًا خــالل م�سريته على 
اأربعة ع�سر لقباً حملياً و�سارك يف اأربع ع�سرة بطولًة 
عربيــة ودوليــة، وكانت اأف�سل نتيجــٍة حققها خارج 
فل�سطــني هــي املركز الثالــث يف بطولة كــرة الطائرة 
ال�ساطئيــة عــام 2010 يف ُعمان، علماً بــاأن املنتخب 
الفل�سطينــي مل ي�سهــد يف تاريخه اللعب يف اأي بطولة 

خارجية بدون الالعب ع�سفور.
اأمــا عن جتربتــه املحلية، فقد حقــق بطولة فل�سطني 
وكاأ�ــس فل�سطــني عــدة �سنــوات، كما اختــري اأف�سل 
لعــب كــرة طائــرة يف فل�سطــني يف �ســت منا�سبــات 

خــالل الع�سرة اأعــوام الأخرية، وحــول ذلك يقول: 
"يف نهاية م�سريتي، اأنا �سعيد ملا حققته طوال فرتة 
لعبي للمنتخب والنادي، قدمت كل ما لدي، كما اأنني 

�سعيد لالإجنازات التي حققتها حملياً وخارجياً".
وحــول ق�سة الرقــم 14، الذي حملــه رايف ع�سفور، 
يقــول: "ارتديت الرقــم 14 م�سادفــًة يف اأول مباراٍة 
يل مــع فريق �سنجــل، ثم ن�سحني والــدي اأن اأحافظ 
عليــه، وا�ستمــررت به حتــى اآخر مبــاراة يل، لتكون 
م�سادفــًة اأي�ســاً اأن اأعتــزل يف العــام 2014، باأربــع 
م�ساركــًة  ع�ســرة  واأربــع  حمليــة،  بطولــة  ع�ســرة 

خارجية".
وحــول اأكــرث اللحظات اإثــارًة يف م�سريتــه الكروية، 
يقــول: "كانت لدينا مبــاراة ن�سف نهائــي يف بطولة 
الرئي�ــس عــام 2009، ويف الوقت ذاتــه غاب عدد من 
الالعبــني الأ�سا�سيني، كان يجب اأن نحقق الفوز باأي 
�سكل لنلعب املباراة النهائية، ا�سطررنا وقتها للعب 
بالعبني ل تتجاوز اأعمارهــم 16 �سنة، كانت مباراًة 
قويــة، وبعد �ســد وجــذب، ا�ستطعنا الفــوز اأخريًا، 

ولكنها كانت من اأ�سعب املباريات التي لعبتها".
وي�سيف: "طالب فريق �سنجل ب�سحب الرقم 14 من 
الفريــق بعد اعتزايل، كتكــرمي يل على ما حققته، واأنا 
�سعيد لذلك، ففيه احرتام وتقديٌر كبريان ل�سخ�سي، 
ولكننــي ل اأرغــب بذلــك، �سيحملــه لعــب اآخــر عّما 

قريب، وهذا ما طلبته من اإدارة النادي".

هذا لي�س اآخر التقاريــر الذي ي�سم ق�س�سا عن ماآ�سي 
التحر�ــس والعتــداءات علــى الن�ساء، فمنــذ �سنوات 
تكتب الق�س�س يف و�سائــل العالم وتنعقد املوؤمترات 
امل�ستنكــرة  الت�سريحــات  وت�سمــع  العمــل  وور�ــس 
وال�ساخطــة، لكن ل جديد علــى الر�س يوقف حالت 
واماكــن  واملنــازل  ال�ســوارع  يف  بفتياتنــا  التحر�ــس 
العمل، ل�سبب عميق قاله خمت�سون لـ "احلال" يف هذا 
التقرير، هو غياب قانون يتم من خالله اثبات وتكييف 
جرائــم التحر�س يف الرا�ســي الفل�سطينيــة، وبالتايل 

مالحقة الفاعلني وايقاع العقوبات بحقهم.
"احلــال" التقــت فتيــات تعر�سن للتحر�ــس وقابلت 
مر�ســدات اجتماعيات ورجل قانــون ملعرفة تطورات 

هذا ال�سلوك املجرم جتاه فتياتنا.
روت لنــا )ر( التي رف�ســت الف�ساح عن ا�سمها خوفا 
من الو�سمة الجتماعية، ق�سة العتداء عليها ج�سديا 
من قبل �سابني وهروبهما دون تلقيهما العقاب الرادع، 
وجلوءهــا اىل طبيب نف�ساين لتخطــي احلالة النف�سية 
التــي تدفعها يف مرات كثرية ملحاولــة النتحار جراء 
حالــة الكتئاب التي مرت بهــا لفرتات طويلة. وتقول 
)ر( انه لي�ــس باإمكانها ان ت�ستمــر بحياتها كاأي فتاة، 
فنظــرة املجتمــع لها باأنهــا مغت�سبة ت�سعهــا يف مكان 

اجتماعي مرفو�س وملعون ومعزول.
املوؤمل كما تقول )ر(، التي تبلغ من العمر )18 عاما(، 
ما حــدث معها بعد العتداء عليهــا، موؤكدة ان بع�س 
املر�ســى نف�سيــا ينظــرون لهــا بنــوع مــن ال�ستغالل 
وتعطــب  تعطــل  جديــدة  لتحر�ســات  ويعر�سونهــا 

نف�سيتها بعد اجلرمية الوىل.

زواج مبكر لتاليف التحر�س
قابلــت "احلال" الفتاة )ه( )19 عامــا( التي تزوجت 
ب�سكل مبكر بعد تعر�سهــا للتحر�س اجلن�سي امل�ستمر 

مــن ابن عمها، فكان احلــل الن�سب من قبل عائلتها ان 
تتــزوج، للهروب منه لعدم مقدرتها عن الف�ساح عما 

يجري معها لهلها.
ون�سحــت )ه( كل فتاة تتعر�ــس للتحر�س من اأقاربها 
بالبــوح لعائلتهــا وعدم اخلــوف علــى م�ساعرهم كما 
حــدث معهــا، وقالــت: "يــا ريــت اأي بنــت بتتعر�س 
للتحر�س حتكي وما ت�سكت وتخلي القانون يحا�سبه.. 
يــا ريت لو انا هيك عملت كان ما خ�سرت حايل وظلمت 
هالبنــت ال�سغرية معــي"، وهي تق�ســد طفلتها التي 

اأجنبتها من زواجها قبل اأن تنف�سل عن زوجها.

دحيدل: تزويج ال�سحايا لي�س حال
واأو�سحــت املر�ســدة النف�سيــة يف جامعــة بريزيــت 
الدكتورة اآمال دحيدل ان ق�سية التحر�س هي الخطر 
يف جمتمعنــا الفل�سطينــي وانه يجب تثقيــف ال�سباب 
وتوعيتهم للحد من انت�سار تلك الظاهرة، وعقد ور�س 
عمــل خا�ســة ودورات ار�ساديــة تبــني خطــورة تلك 

الق�سية.
واأ�سافــت دحيدل ان من الخطــاء التي يقع بها الهل 
تزويج ابنتهم من املتحر�س بها، لعتقادهم باأنه احلل 
الن�ســب لتجنب الف�سائح، فتتعر�س الفتاة للظلم من 
قبــل الهل، لن حــدث التحر�س �سلب منهــا ذاتها فال 
ميكنهــا ال�ستمــرار والعي�س مع املجــرم حتت �سقف 
واحــد، وتتفاقــم امل�سكلة ب�سكل اأكــر اإن كانت الفتاة 
قا�ســرا فتعي�ــس جرميــة جديدة عــر تزويجها وهي 
طفلــة وتعي�س حمرومــة من كافة حقوقهــا التعليمية 

والنف�سية والجتماعية.

غياب االأ�سرة والقانون 
والتعليم يعزز التحر�س

وبينــت الباحثــة الجتماعيــة �سابريــن اأبــو لــنب ان 

التحر�ــس  اىل  ال�سبــان  بع�ــس  جلــوء  وراء  ال�سبــب 
اجلن�ســي هــو عــدم متكنهم مــن بنــاء عالقــة حميمة 
لأ�سبــاب  ا�سا�ســي  ب�ســكل  الــزواج  علــى  وقدرتهــم 
اقت�ساديــة او نف�سيــة، وانح�ســار تفكــريه بالأمــور 
اجلن�سيــة التي جتعل منــه �سخ�سا لديه مررات لهذا 
التحر�ــس، كما ويعد اجلهــل والبيئة املحيطة ال�سيئة 
اجــواء ت�سجعهــم علــى اتباع هــذا ال�سلــوك، وغياب 
العقوبــات املفرو�ســة علــى  القانــون والت�ساهــل يف 

املتحر�سني ت�ساهم يف عدم احلد من الظاهرة.
واأ�سافــت اأبو لنب ان التفــكك ال�سري ل�سعف احلوار 
بني الهل والأبناء وعدم مراقبتهم وحما�سبتهم يعزز 
التحر�س لديهم، وم�ساهدتهــم لالأفالم الإباحية ب�سكل 
م�ستمــر لها عالقة وطيــدة بهذا ال�سلــوك الالاأخالقي، 

ويف زيادة العنف يف �سلوك التحر�س لدى ال�سبان.
وركــزت علــى اأن هذا التحر�ــس اجلن�ســي  يوؤثر على 
ال�سحايــا �سلبــا مــن النواحــي النف�سيــة واجل�سدية 
فتتولــد بداخلهــا اأمرا�ــس نف�سيــة وحــالت اكتئــاب 
وانطــواء وي�سعــب اخلروج منهــا، وت�سعــر بتاأنيب 
ال�سمــري وحاجتها اىل النتقام بــاأي �سكل، ويف بع�س 
الحيان تلجاأ بع�س ال�سحايا من الن�ساء اىل النتحار 
لتخلي�س اأنف�سهن، معتقدات اأن النتحار هو الو�سيلة 

الأن�سب لديهن لإنهاء ماآ�سيهن.

13% من املعتدين هم من االأقارب
واأو�ســح طبيــب نف�سي رف�ــس الف�ساح عــن ا�سمه، 
اأن اكــرث مــن 51 % من احلــالت يكــون املتحر�س من 
الأقــارب وب�سبــب اخلــوف وعــدم التفهــم العائلــي 
ل ميكنهــم الإف�ســاح، و13 % مــن حــالت التحر�ــس 
والعتداءات اجلن�سية وقعت من قبل اأقارب الدرجة 
الوىل و9 % من الزمالء، موؤكدا اأن التحر�س اجلن�سي 

اآخذ يف الرتفاع ن�سبيا مع مرور الوقت.

ح����اًّ؟ ول  ق����ان����ون����ًا  ل���ه���ا  جن����د  ل  ج����رائ����م  م����ع  ت��ك��ّي��ف��ن��ا  ه����ل  اجل���ن�������س���ي���ة:  والع�������ت�������داءات  ال���ت���ح���ر����ش 

القانون مل يجرم التحر�س
وبــني املحامــي اأحمــد اخلطيــب، ان القانــون مل 
يجرم التحر�س على انه جرمية منظمة بحد ذاتها 
بــل ق�سم التحر�ــس اإىل عــدة اأق�ســام منها حتر�س 
يعتــر هتك عر�ــس، وبع�ــس الأحيــان التحر�س 
عر الغت�ساب، ولذلك اأقر القانون عقوبة ولكنها 
تختلف علــى ح�سب نوع التحر�ــس، ومل ينظم له 
باب م�ستقل بعنوان التحر�س ب�سبب تعدد اأ�سكال 
اجلرمية، مطالبا بقانون حــازم يوقف هذا النوع 

من اجلرائم.
وبني اخلطيب اأن الغت�ساب اأو هتك عر�س يكون 
جنايــة والقانــون جرمــه يف العقوبــات اجلنائية 
التــي تكــون العقوبــة اأ�سغــال �ساقة اأكــرث من 3 

�سنــوات، وميكــن للتحر�ــس اأن يكــون جنحــة يف 
حالة مثل الفعــل الفا�سح العلني او الفعل املنايف 

للحياء العام وعقوباته تكون اأقل من 3 �سنوات.
نهايــة القول اإن التحر�س جتاوز كل خطوط الآفة 
الجتماعية، لأننا ل ميكننا التحكم به وال�سيطرة 
عليــه بال�سكل الكامل لأنه اأ�سبح معقدا، فهو الآن 
ظاهــرة اجتماعيــة خطرية تهــدد املجتمع واأمنه 
ب�ســكل كبري، ويجــب اعتباره م�سكلــة اجتماعية 
بــكل  حماربتهــا  يجــب  فرديــة  ظاهــرة  ولي�ــس 
الو�سائــل لتوقف جروحاً عميقــة يف حياة الن�ساء 

الفل�سطينيات.

٭ طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

م�ســاركات الكابــن رايف ع�سفــور مل تقت�ســر علــى 
اللعب فقط، فقد كلف من قبل اللواء جريل الرجوب 
-الــذي كرمه بعد اعتزاله باأيــام- بتدريب املنتخب 
الوطنــي، يف الوقــت الذي يــدرب فيه نــادي �سنجل، 
وفريق جامعة بريزيت، التي يعمل فيها م�سوؤوًل عن 
الن�ســاط الريا�سي، حيث يعلق على ذلك قائاًل: "لقد 
اأ�سبــح ذلك متعبــاً بالن�سبة يل، فتدريــب ثالثة فرٍق 

خمتلفة اأمر بحاجة اإىل جهد اإ�سايف".
امللقب بكوماندوز الطائرة الفل�سطينية اقرتح اإيقاف 
امل�ســاركات اخلارجيــة للمنتخــب الفل�سطيني لكرة 
الطائــرة لفرتة متتــد ل�سنتني، من اأجــل منح الفريق 
ا�ستعــدادًا نف�سيــاً وبدنيــاً، وتوفري جميــع الظروف 
املنا�سبة للخــروج بنتائج اإيجابية، من خالل تطوير 
اجلبهة الداخلية، وح�ســد الدعم الالزم لها، ومن ثم 

امل�ساركة يف ظل جهوزية تامة.
كمــا حتدث عن دور املع�سكرات اخلارجية يف تطوير 
اأداء الالعبني، ملا ميثله الحتكاك بالالعبني الأجانب 
املحرتفني من خرة عملية تتوفر لالعبني املحليني.

ويعلــق علــى ذلــك قائــاًل: "اقرتحت ذلــك لهتمامي 
الإجنــاز  اأن  ولإدراكــي  الطائــرة،  كــرة  مب�ستقبــل 
بحاجــة اإىل ا�ستعــداد وثيق، فاملنتخــب الفل�سطيني 
لكرة القدم ا�ستطاع حتقيق اإجنازات دولية، وو�سل 
اإىل كاأ�س اآ�سيا لأول مرة يف تاريخه، نظرًا لال�ستعداد 

اجليد، ولتوفر الدعم املطلوب له".
وتطــرق الكابــن رايف اإىل التمييــز بــني الريا�ســات 
املختلفــة من حيــث الدعم احلكومــي واجلماهريي، 
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نادين مسلم ٭

ال�ســروط  توافــر  يجــب  ال�سحيــة،  ال�ســروط  ويف 
ال�سحيــة الالزمــة مــن نظافــة وتهويــة وا�ســاءة 

واأمان.
وح�ســب د. اأحمــد دراج، رئي�ــس نقابــة اأ�سحــاب 
املدار�ــس اخلا�سة وريا�س الطفال، فاإن �سبب عدم 
ح�ســول ريا�س الطفــال على الرتاخي�ــس الالزمة 
يدفــع نحو اجلزم بــاأن هذه الرو�ســات غري ملتزمة 
مبعايري قــد تتعلق باأمــان الأطفال، وهــذا اأمر بالغ 
اخلطــورة، فهــذه الريقــات ال�سغــرية كيــف ميكن 
زجهــا يف اأماكن غري اآمنة، وهي ل تقوى على حماية 

نف�سها؟!
ويــرى دراج اأن هنــاك ما يزيد عــن 40-50 رو�سة 
غري مرخ�سة يف حمافظــة رام اهلل، وهذه الرو�سات 

ل توجد عليها اي رقابة وهي خارجة عن القانون.
واأو�ســح اأبــو ثابــت اأن هــذه الرو�ســات ل حت�سل 
علــى ت�سديــق ل�سهاداتهــا. وي�سيــف اأن الــوزارة 
تعمل علــى ت�سجيع ت�سجيــل الرو�سات واحل�سول 
علــى الرتاخي�س الالزمــة، حيث تتلقــى الرو�سات 
املرخ�ســة الدعم من الــوزارة، بــالآلت والجهزة 

التعليمية واللعاب يف حال توفرها.
واأو�ســح ثابت اأن هنــاك 4 رو�ســات تابعة لوزارة 
الرتبيــة والتعليم، وهــي جتربة جديــدة تخو�سها 
الرتبية بتوفري ريا�س اأطفال حكومية، حيث اأقيمت 

4 رو�ســات يف مناطــق مهم�سة، و�ستعمــل الوزارة 
الرو�ســات  عــدد  وزيــادة  التجربــة  تعميــم  علــى 

احلكومية ح�سب المكانيات املتوفرة.

عامالت باأجور زهيدة
واأو�ســح دراج اأن هنــاك �سببا اآخر لعــدم ترخي�س 
ريا�ــس الطفــال يتعلق بعــدم التزام هــذه الماكن 

باحلد الدنى لجور املعلمات.
مليــاء معلمــة رو�ســة تقول اإنهــا عملــت يف رو�سة 
اطفال لب�سعة �سهور ثم ا�سطرت لرتكها، وف�سلت 
�ساحبــة  بيــت  تنظيــف  يف  عملهــا  علــى  البطالــة 
الرو�ســة وم�ساعدتهــا يف اعمالهــا املنزلية، وتقول 
انها كانــت حت�سل على راتــب 800 �سيقل �سهريا، 
اي مــا يقــل عن احلد الدنى لالجــور يف فل�سطني بـ 

650 �سيقال.
ويــرى ابو ثابــت ان هــذه الرواتب تعتــر اجحافا 
بحــق املوظفــات يف ريا�ــس الطفال، وحتــول دون 
اخال�س املعلمات يف عملهن يف التعامل مع هذه الفئة 
احل�سا�سة من الطفال، منتقدا الرو�سات التي جتر 
املوظفــات على توقيع عقــود بتلقــي رواتب 1500 
�سيقــل مثــال، بينما يتم منــح املعلمة منهــن 600 اأو 
800 �سيقل، وتقول املوظفات عند عمليات التفتي�س 
انهــن يتلقني 1500 �سيقل راتبــا، وذلك حفاظا على 

وظيفتها التي تف�سلها على الدخول يف �سلك البطالة.
اما املوؤهــالت العلمية للموظفات، فت�سرتط الوزارة 
ان يكون املوؤهل دبلوما كحد ادنى يف تربية الطفال.

ماذا يجب عمله؟
اأمــا موقــف النقابة مــن الرو�سات غــري املرخ�سة؛ 
فيقــول دراج ان هــذه النقابــة غري م�سوؤولــة عنها، 
يف  بالت�سجيــل  الرتخي�ــس  بربــط  تطالــب  وانهــا 

النقابات ليت�سنى للنقابة و�سع حد لها.
ويــرى دراج اأن هنــاك �ســرورة لو�ســع حــد اأدنى 
للر�ســوم مبا يقارب 300 �سيقل، واقل من ذلك تكون 
الرو�ســة خمالفة، فبهــذه الر�ســوم ن�ستطيع �سمان 
امكانيــة توفــري معلمات جيدات وموؤهــالت، وكذلك 
ميكن توفري ظروف �سحية وبيئية منا�سبة، وميكن 

توفري حافالت مرخ�سة وو�سعها اآمن.
بينما ترى ثابت ان هناك �سرورة للتزام الرو�سات 
بامل�ساحــات املو�سحــة من قبل الــوزارة، كما يجب 
علــى كل الرو�ســات احل�ســول علــى الرتاخي�ــس 
الالزمة ليت�سنى للوزارة التوا�سل معها وم�ساعدتها 

على النهو�س والتطور.
ويطالب دراج اجلهات املخت�سة من حمافظة رام اهلل 
ووزارة النقــل واملوا�سالت والدفاع املدين ووزارة 

الرتبية بت�سديد الرقابة على هذه الرو�سات.

�سوء يف اخلدمات والأمان واإجحاف بحق العامات

���س��ع��ي��ف��ة ورق������اب������ة  رديء  واق���������ع  الأط���������ف���������ال..  ري�����ا������ش 

اأطفــال يتدافعون نحو حافــالت ملونة، يحجزون 
باأيديهــم،  يلوحــون  النافــذة،  قــرب  مقاعدهــم 
ي�سحكــون فيبت�سم الكون. يحملون بع�س الطعام 
ودفــرت ر�ســم �سغريا واقالمــا ملونــة، م�ستعدين 
الول  املــكان  الطفــال،  ريا�ــس  ليــوم جديــد يف 

لحت�سانهم بعد الوالدين.
موقــع �سديد احل�سا�سية طاملــا جل�سنا به، فتاأثرنا 
وتعلمنــا واكت�سبنا الكثري حتــى اأ�سبحنا ما نحن 
عليــه الآن، وهنا تكمن اخلطــورة يف تلك املرحلة، 
فهــي التجربــة الأوىل واملعلمــة الوىل وال�سديــق 

الول والتعليمات الوىل واحلرف الأول.

حالها يف رام اهلل
تقــول اأم الطفلة هيا من بيتونيــا اإنها ت�سع طفلتها 
يف رو�ســة وتدفــع 300 �سيقل �سهرّيــا، وهو مبلغ 
تــرى اأنــه كبــري مقارنة بدخــل اأ�سرتهــا ال�سهري، 
لكنهــا تــرى اأن املبلغ لي�س وحــده امل�سكلة، فهناك 
اكتظــاظ يف �سفوف الأطفال، فحــني تزور طفلتها 
ت�سفــق عليها وعلــى الطفال، فهنــاك اكرث من 40 
طفــال يف ال�ســف، مت�سائلــة: كيــف للمعلمــة التي 
ت�سرف عليهــم اأن ت�سبطهم، وكيف يح�سل هوؤلء 

الطفــال علــى فر�ستهــم يف التعليــم وامل�ساركــة 
واللعب؟!

كمــا تتذمــر اأم الطفــل احمــد مــن و�ســع حافلــة 
الرو�ســة، تقــول "4 بكونــوا بنف�ــس الكر�ســي"، 
وتت�ســاءل: "اأيــن الرقابــة علــى هــذه احلافــالت 
م�سروعــا  الرو�ســات  باتــت  وهــل  والرو�ســات، 

جتاريا ل اأكرث؟!".

رو�سات غري مرخ�سة
ثمــة 155 رو�ســة مرخ�ســة يف حمافظــة رام اهلل 
ح�ســب فوؤاد اأبو ثابــت النائــب الداري واملايل يف 
وزارة الرتبيــة والتعليــم، وهــذا يعنــي ان هناك 
عددا اآخر من ريا�س الطفال غري املرخ�سة، وهو 

ما تقّر بوجوده وزارة الرتبية.
اإقامــة  رخ�ســة  علــى  احل�ســول  �ســروط  وعــن 
رو�ســة اأطفــال؛ اأ�سار اأبــو ثابــت اىل اهمية توفر 
�ســروط هند�سية و�سحية لتح�ســل الرو�سة على 
الرتخي�ــس الــالزم، فال�ســروط الهند�سيــة تتعلق 
بامل�ساحــات ومالءمتها، من غــرف اطفال ومرافق 
و�ساحــة، ففي غــرف الأطفال مثــال يخ�س�س مرت 

لكل طفل.

حسناء الرنتيسي

"لــو علم الزيتون غار�سه ل�سار الزيت دمعا"، 
هــذا القــول املاأثــور فل�سطينّيــا الذي قيــل منذ 
مئــات ال�سنــني وجد �سالتــه يف العــام  2014، 
لي�ســري ق�سة واقعيــة بطلها اإن�ســان بكت عليه 
كل البلد يــوم ا�ست�سهاده، هو املنا�سل زياد اأبو 

عني.
وهــذه املقدمــة لي�ســت مــن اإبداعــات جريــدة 
"احلال"، بل هي حال من التقتهم يف هذا التقرير 
الذي خ�س�سته لتخليــد روح ال�سهيد عر جمع 

روايات معا�سريه.
"رقــد ب�ســالم زيــاد.. هنــاك مــن ي�ســري علــى 
دربــك.. و�سبــاب �سعبــك ل يقبل العي�ــس بذل، 
فمــن ال�سهل نقــل الإن�سان من وطنــه، ولكن من 
ال�سعــب نقــل وطنــه منه"، هــذا جــزء ب�سيط 
مــن التاأبينات التي �سمعتها "احلال" من النا�س 
الذيــن عاي�ســوه حيــا وبكــوا عليه �سهيــدا بني 

اأ�سجار الزيتون.

الزق: منا�سل ولي�س وزيرا
وا�ستذكــر وكيل م�ساعد وزارة ال�سوؤون املدنية 
النا�سط يف املقاومة ال�سعبية �سالح الزق ق�سة 
ن�ســال ال�سهيد زياد اأبو عني التي بداأها من عمر 
18 عامــا وتــدرب فيهــا ع�سكرّيــاً يف الثــورة ثم 
اعتقلتــه ا�سرائيل ومتكن من اخلــروج وال�سفر 
الأمريكيــة  ال�سلطــات  فاعتقلتــه  اأمــريكا  اىل 
بدواعي اأنه مطلوب لدى ا�سرائيل و�سلمته عام 

 .1983
واأ�ســاف الــزق وا�سفــا ال�سهيــد باأنــه كان من 
النــوع امليــداين امللت�ســق باجلماهــري فاأ�سبــح 
وكيال لــوزارة الأ�سرى بعــد ا�ست�سهاد الرئي�س 
اأبــو عمار، فــكان اأبو عني يتتبــع اأمور وم�ساكل 
الأ�ســرى اأول بــاأول واعتر حلقــة الو�سل بني 
الأ�سرى داخل ال�سجون و�سعبنا وموؤ�س�ساته يف 

كافة اأماكن الوطن واملهجر.
وذكــر الزق اأن ال�سهيد مت تكليفه وزيرا يف هيئة 
مقاومــة ال�ستيطــان والحتــالل، وكانــت هذه 
الوظيفــة بحاجــة لإن�ســان ميداين لديــه اهتمام 
مطلق بالق�سية ولي�س �سيا�سّيا عادّيا من اأولئك 

املتبجحني ال�سعداء مبنا�سبهم.
واأ�ســار الــزق اإىل اأن ال�سهيد نظــم عدة زيارات 
ميدانيــة ملناطــق التما�س مــع اإ�سرائيل، وكان 
امل�ســرية  ويف  ال�سعبيــة،  امل�ســريات  يتقــدم 
اأول  كان  ترم�سعيــا،  قريــة  يف  لــه  الأخــرية 

الوا�سلني اليها قبل حلظات من ا�ست�سهاده.

رباح: زياد ابن برناجمه
الن�سايل الذاتي

بــدوره، عر ع�ســو املكتب ال�سيا�ســي للجبهة 
اأبــو  ال�سهيــد  اأن  الدميقراطيــة رمــزي ربــاح 
املنا�سلــة  القياديــة  الكــوادر  اأحــد  عــني كان 
التــي بقيــت حتى اللحظــة الأخــرية يف مواقع 
احلركــة ال�سعبية والدفاع عــن الأر�س وجاء 
ا�ست�سهــاده علــى اأر�ــس ترم�سعيــا يف معركــة 
الدفاع عن الأر�ــس ومواجهة الحتالل تاأكيدا 
علــى القناعة العميقــة التي حملهــا ونقلها اىل 
جيــل ال�سبــاب، لأن املقاومــة ال�سعبيــة وكل 
الحتــالل  لإنهــاء  ال�سبيــل  هــي  الت�سحيــات 
وحمايــة الأر�ــس مــن ال�ستيطــان، والطريق 
ال�سرائيلــي  بامل�ســروع  الهزميــة  لإحلــاق 

التو�سعي ال�ستيطاين.
واأو�ســح ربــاح، اأن ال�سهيــد كان مــن القــادة 
امليدانيــني الذيــن �ساركــوا معــه يف العديد من 
الفعاليــات واآخرهــا املوؤمتر الــذي �ساركوا فيه 
للمقاومــة  الثالــث  )املوؤمتــر  اأريحــا  يف  �سويــا 
وجــدار  وال�ستيطــان  لالحتــالل  ال�سعبيــة 

الف�سل(.

واأ�ســار اإىل اأن ال�سهيــد ت�سلم من�سبــه حديثا يف 
هيئــة مقاومــة اجلــدار وال�ستيطــان واأكــد اأن 
برناجمــه �سيكــون علــى الأر�ــس مــع احلركــة 
واجلــدار  لالحتــالل  املناه�ســة  ال�سعبيــة 
وال�ستيطــان، وهذا ما كر�س له ال�سهيد اأبو عني 
كل وقتــه واهتمامه فكان له �سرف نيل ال�سهادة 

وهو يفي مبا تعهد به.
واعتــر ربــاح اأن مــا جــرى ويجري مــن وفاء 
�سعبــي وموؤ�س�ساتــي لل�سهيــد ابــو عــني، اأكر 
قطاعــات  اعتــزاز  مــدى  علــى  ودليــل  موؤ�ســر 
القــوى  ومــن  �سعبنــا  اأبنــاء  مــن  وا�سعــة 
ال�سيا�سيــة الفل�سطينية والف�سائل ومن اجلبهة 
الدميقراطيــة للموقف الذي وقفــه ال�سهيد زياد 
ب�سدره العاري يف مواجهة املحتل ودفع حياته 
ثمنــا. فرغــم التعذيب الــذي تعر�س لــه، اأ�سر 
علــى اأن يبقــى �سامــدا كال�سخــرة التي حتمل 
ا�سمه وهــي الآن مغرو�سة يف مــكان ا�ست�سهاده 

يف قرية ترم�سعيا. 

الربغوثي: كان يف اأول 
ال�سفوف دائمًا

من جهته، اعتر م�سطفــى الرغوثي اأمني عام 
املبــادرة الوطنيــة الفل�سطينيــة، ا�ست�سهاد اأبو 
عــني جرميــة موجهة ارتكبــت �ســده و�سد كل 
الفل�سطينــي  الفل�سطينيــة وال�سعــب  املقاومــة 
باأ�ســره. واأ�ســاف اأن ت�سحيته لــن تذهب هدرًا 
واملقاومــة ال�سعبيــة �ســوف تت�ساعــد وتت�سع 
كمــا يظهــر جلّياً اأمام نقــاط التما�ــس اأ�سبوعيا، 
وال�سعــب الفل�سطيني م�ستمر يف العمل الكفاحي 
اإميانــا منــه بــاأن املقاومــة ال�سعبيــة مــن اأهــم 
الو�سائل لتحريــر ال�سعب الفل�سطيني، وو�سف 
الرغوثــي ال�سهيــد اأبو عــني بالإن�ســان املثابر 

املكافح الذي له عزمية ل تنتهي. 

زي����������اد اأب����������و ع����������ني.. وزي����������ر ل����ي���������ش ك����ك����ل ال���������������وزراء و�����س����ه����ي����د ل������ن ي����ن���������س����اه ال����زي����ت����ون

واتفــق من�سق القــوى الوطنيــة والإ�سالمية يف 
الأرا�ســي الفل�سطينيــة وا�سل ابــو يو�سف مع 
رباح على اأن ال�سهيد كان دائما يتقدم ال�سفوف 
مــن اأجــل اأن يكــون منا�ســال مــن اأجــل حترير 
الأر�س والإن�سان يف حمــاولت الحتالل لك�سر 
عزميــة ال�سعــب الفل�سطينــي وتغيــري الوقائع 

على الأر�س.
يف  البــارز  دوره  لل�سهيــد  كان  اأنــه  واأ�ســاف 
املقاومــة ال�سعبية �ســد الحتــالل وا�ستيطانه 
يحتــذى  بطولــة  ي�ســكل  وكان  ال�ستعمــاري، 
بهــا يف عمليــة التم�سك باملقاومــة ال�سعبية �سد 
الحتــالل، فا�ست�سهــد حامــال �سجــرة الزيتون 

ويدافع عن الر�س املهددة بامل�سادرة.

معنــى  فيهــم  غر�ــس  الذيــن  اأبنائــه  عــن  اأمــا 
الت�سحية وال�سمود وحب الأر�س، فو�سف لنا 
ابنه طــارق كيف كانت اأحالم والده وهمومه يف 
طرد الحتــالل وامل�ستوطنني وحتريك املجتمع 

الدويل.
واأ�ســاف: كان الوالــد ي�سعــر باقــرتاب اأجله، 
فاأو�ســى باأن يكــون جميــع اأبنائــه متواجدين 
ال�سابــق  الأ�سبــوع  طيلــة  البيــت  يف  بجانبــه 
ل�ست�سهــاده. وقال: "مل اأفكــر للحظة باأن طلبه 
بوجودنا جانبه يف فرتة ما قبل ا�ست�سهاده، كان 

وداعاً لنا!".

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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عبد الباسط خلف

تنوع عام:  " يف  "
اإعامي وا�ستق�ساء وحكايات

"ا�ستظالل" و�سمود
"ال�ستظــالل"  حزيــران:  عــدد  اأورده  ممــا 
"دفــع ت�ساعــد  ناعــم:  اخــرتاق  بال�سحافــة 
بحــق  الداخليــة  والعتــداءات  النتهــاكات 
ممــا  قلقهــم  عــن  التعبــري  اإىل  ال�سحافيــني 
�سمــوه "ال�ستظــالل" مبهنــة ال�سحافــة مــن 
قبــل اأ�سخا�ــس حم�سوبني على اأجهــزة اأمنية 
اأو نا�سطــني ومعار�ســني �سيا�سيــني، و�ســط 
التحذيــر مــن خماطــره، كونــه ي�ســع عامــة 
ال�سحفيــني املهنيني يف خماطــر حقيقية تهدد 

اأمنهم ال�سخ�سي وعملهم املهني".
وجاء اأي�ًسا: عزبــة الطبيب مبحافظة قلقيلية 
حيــاة علــى بعــد �سنتمــرتات مــن جرافــات 
التهجري، ففي القريــة 300 ن�سمة يعي�سون يف 
50 منــزل، 35 منها مهــددة بالهــدم، مبا فيها 

امل�سجد واملدر�سة.
وممــا ورد: املُعمــر را�ســي خ�ســر عمــره 96 
�سنــة و�سغــرياه عمــر و�سهــد يف ال�ساد�ســة. 
والرفي�ســور الفل�سطينــي نورمــان علي خلف 
يكت�سف ت�سعة اأنــواع جديدة من احليوانات. 
وان�ســراح قرعــان تــدرب الطالب علــى فنون 

ال�سياقة على ال�ساحنة.

جنايات ودفاع مدين
و�ســم عدد متــوز متابعــة لعقبــات الن�سمام 
اإىل حمكمــة اجلنايــات الدوليــة، جــاء فيــه: 
اإىل  بالتوجــه  املطالبــة  الأ�ســوات  "تعالــت 
حمكمة اجلنايــات الدولية بعــد الن�سمام اإىل 
ميثــاق رومــا، فيمــا قال خبــري فل�سطينــي اإن 
اإ�سرائيــل هــي الأخرى بــداأت بتجهيــز ملفات 
جلر قيــادات وم�سوؤولني فل�سطينيني للمحكمة 
ذاتها، وحماولة حتميلهم م�سوؤولية العمليات 

التفجريية".
وورد فيــه: "اعتــدال ودبلوما�سيــة الرئي�ــس 
عبا�ــس ي�سعانــه اأمــام موجة غ�ســب �سعبي 
الإعــالم  الإ�سرائيلــي يف  كبــري"، و"ال�سيــف 
اأم متييــع؟" و"الدفــاع  تطبيــع  الفل�سطينــي 
املــدين.. 50 �سيــارة اإطفــاء فقــط لأكــرث مــن 
مليــوين مواطن و816 جتمعــاً"، و"مزارعون 
ي�ستكون: اأ�سمدة كيماوية باأ�سواق غزة تدمر 

املحا�سيل الزراعية".

عدوان غزة
خ�س�ست "احلال" معظم م�ساحتها يف عدد اآب 
ملواكبــة عدوان الحتالل علــى غزة، وجاء يف 

العناويــن البــارزة: "الإعــالم الغربي منحاز 
لالحتــالل اإعالمًيــا"، و "كيــف اأدرنــا عــدوان 
الحتالل علــى غزة اإعالمًيا؟"، و "ملاذا اأبادت 
اإ�سرائيل عائالت كاملة يف غزة"، و "حمللون: 
مــن املبكر احلديث عــن اإعادة غــزة الآن"، و 
"وحدة الف�سائل اأمهم من ارتفاع اأو انخفا�س 
�سعبيتها بعد العدوان على غزة"، و "روايات 
مــن غــزة كتبــت بالــدم"، و "النملــة" حطمها 
اجلنــود يف م�ساكنهــا، و "كرم" مــالك الرحمة 
التي رحلــت وهــي "عرو�س"، و�سجــا ومها.. 
جناة بطعم املوت"، و "جمزرة التنور.. هكذا 
ا�سطادت الطائرات ع�سرات املدنيني يف رفح".

ويف �ســاأن ثــاٍن، كتبــت: مل يكتــف الأب نيقول 
م�ساكلهــم  مــن  املر�ســى  مبعاجلــة  �ساهــني 
الروحيــة فح�ســب، بــل تعدى ذلــك ليعاجلهم 
مــن اأمرا�سهــم اجل�سديــة با�ستخــدام الطــب 
ال�سعبــي". وعنونــت اأي�ســاً: "اللــواء الركن 
حممــد العملــة.. اجلنــدي الذي حــرر ال�سفة 

الغربية عاًما كاماًل".

عدوان وبطالة ومقهى
اختارت "احلــال" يف اأوراق اأيلــول البحث يف 
مكا�سب �سمود غــزة وحماذير الرتاجع بفعل 
املفاو�سات والنق�سام. وتنقلت اإىل البطالة يف 
اأو�ساط خريجــي اجلامعات، ومــا ت�سببه من 
اإنقا�س للفرحة. وبثت حكاية مقهى "الهموز" 
احلركــة  �ساحبــه  هــزم  الــذي  نابل�ــس،  يف 
ال�سهيونيــة، حني تاأ�س�س عــام 1892، و�سار 

واحدًا من املقاهي الأقدم يف فل�سطني كلها.
وعــادت لر�ســد ق�س�ــس العدوان علــى غزة، 
فعنونــت: "الق�ســف يعيــد للمعمــرة عا�سور 
ذاكرتها". ومما جاء فيه: "منذ ثالث �سنوات، 
فقــدت امل�سنة ا�ستية عا�ســور )105 �سنوات( 
ذاكرتهــا ب�ســكل كلــي، ويف احلــرب الأخرية، 
وعلى حــني قذيفــة مباغتــة، عــادت للمعمرة 

عا�سور ذاكرتها، فعا�ست احلزن والفرح".

بدو وا�ستيطان وعا�سق االأفاعي
ا�ستهــداف  بــني  الأول  ت�سريــن  عــدد  جمــع 
الحتــالل للبدو يف الأغوار، وتهويده  للقد�س. 
فقالت: خــالل ثمانية اأ�سهر، هدمــت ما ت�سمى 
الإدارة املدنيــة م�ساكــن البــدو تاركــة 688 
مواطنا دون ماأوى. فيما قال الباحث املخت�س 
خليــل التفكجــي، اإننا مل تعد منلــك غري 13 %  
من القد�س، وكان عــدد امل�ستوطنني يف ال�سفة 

عــام 1991 حــوايل 105 اآلف م�ستوطــن، اأما 
اليــوم فقــد اأ�سبح عددهم 380 عــدا عن 200 

األف داخل القد�س.
واأوردت "احلــال" ق�ســة جمــال العموا�ســي 
الــذي يعي�ــس يف بيتونيــا غــرب رام اهلل، ول 
يبتعــد عــن الأفاعي مطلًقــا، بل يبحــث عنها، 
ويربيهــا قــرب منزلــه، ويع�سقهــا، ويعي�ــس 

بينها.

كهرباء وجّنارة وخّطابة!
وعالج عــدد ت�سرين الثاين ملــف اأزمة �سركات 
الكهربــاء، التي لهــا 7،8 مليــون �سيقل يف ذمة 
املواطنني. يف وقت ترتفع فيه اأ�سعار الكهرباء 
وت�سجــل خالله حالت غمو�ــس، بينما حتوم 
ال�سكــوك حــول جاهزيتهــا ملواجهــة الظروف 

اجلوية العا�سفة.
ووردت يف "احلــال" ق�سة اآمال ابو رفيق )37 
عاًما( من خميم الن�سريات، التي بداأت العمل 
يف �سناعــة التحف اخل�سبيــة والأثاث املنزيل، 
غــري عابئــة مبــا ُيقــال عــن ذكوريــة املهنــة. 
واأفــردت م�ساحة لل�ســاب �سامل اأبــو الرو�س، 
الــذي يعمــل يف اجلمــع بــني الباحثــني عــن 
زوجات منذ �سنوات، يف دور مرتبط بالن�ساء.

"داع�س" واأدوية
الأول حتــت عنــوان  وجــاء يف عــدد كانــون 
"الدين لي�س  "داع�س.. ل ياأتي من اخلارج": 
امل�سكلة، اجل�ســع هو امل�سكلة، الفقر، والظلم، 
ا جرثوميــاً، اإذا جــاء فلن  داع�ــس لي�ــس مر�سً
يجيء من اخلارج، بــل �سينبت داخلنا". فيما 
تابعت تغطيــة اأخرى حقيقــة داع�س يف غزة، 
وقانــون يهودية الدولة الذي تُف�ّسله اإ�سرائيل 

على مقا�س عن�سريتها.
وفتحــت "احلــال" ا�ستق�ســاًء حــول الأدوية 
ملــاذا  وت�ساءلــت:  وال�سيادلــة،  والأطبــاء 
يكتــب الأطباء وال�سيادلــة اأنواًعا حمددة من 
الأدوية. وقالت: ".. يف حالت اأخرى، تتحول 
مهنــة الطب من ر�سالة اإن�سانيــة اإىل "بيزن�س" 
بني الأطبــاء و�ســركات الأدويــة، ويف حالت 
اأخرى بني ال�سيادلة وهذه ال�سركات، فيتحول 
مهمتــه  �سم�ســار  اإىل  ال�سيــدلين  اأو  الطبيــب 
الرتويــج لأدويــة تنتجهــا �ســركات معينــة، 
مقابل مبالغ ماديــة اأو "هدايا" لت�سبح �سحة 
املر�سى جمرد و�سيلة للربح والك�سب وبطرق 

غري م�سروعة".

ت�ستهــل "احلال" عاًمــا جديًدا، وتقــدم، جرًيا 
على عادتها، ما ي�سبــه "ك�سف ح�ساب" لنهاية 
�سنــة خلــت، ُيلّخ�ــس اأبــرز مــا �سلطــت عليــه 
ال�سحيفة ال�سوء. وت�ستعر�س خالل 12 عددًا 
اأهــم ما ر�سدته، وتفاعلت معــه، وا�ستق�سته، 
وانفــردت به، وو�سلــت اإىل ق�س�سه وحكاياته 
الالفتة، وقدمــت تنوًعا اإعالميــاً، وعينها على 

عام جديد حافل بالتميز.

عني على الريموك
افتتحــت ال�سحيفــة �سنتها التا�سعــة مبتابعة 
حية من خميــم الريموك املُحا�ســر يف �سوريا، 
فكتبــت حتــت عنــوان " اأهــايل الريمــوك: يــا 
وحدنا": "منذ نحــو 195 يوًما يتعر�س خميم 
الريمــوك حل�ســار كامل من كافــة مداخله من 
قبــل القــوات النظاميــة ال�سوريــة، مــا ت�سبب 
با�ست�سهــاد 39 �سخ�ًســا ق�ســوا جوًعــا داخــل 

املخيم، غالبيتهم  من الأطفال والن�ساء..".
مــع  الفل�سطينــي  ال�سبــاب  تفاعــل  ور�ســدت 
انطالقاتهــا،  ذكــرى  احتفــالت  يف  الف�سائــل 
فكتبت: "انتهت الحتفالت، وم�ست الذكرى، 
وبقيــت احل�سرة، فحال تلك الف�سائل بائ�س يف 
نظر �سبابها، ل �سيما يف ال�سباب الذين يقراأون 
اأجمادهــا، دون معاي�ستهــا،  عــن  وي�سمعــون 
ويلحظون ما اآلت اإليه من تراجع على خمتلف 

ال�سعد".
ويف تغطيــات اأخــرى واكبــت "احلــال" طــرد 
حلــم،  بيــت  مــن  الإ�سرائيليــني  ال�سحافيــني 
وتتبعــت معاناة قرية عني �سينيا منذ 15 عاماً 
جــراء املجــاري والتلوث والروائــح الكريهة، 
ولحقــت تدين ن�سبة م�ساركة الإناث يف جمل�س 
طلبــة بريزيت، واهتمــت بواقــع ال�سحافيني 
الفل�سطينيــني الذيــن يظلمهــم الإعــالم املحلي 
وين�سفهــم "الأجنبــي"، وتابعــت املنخف�ــس 
الثلجي الذي ك�ســف عورات البنية التحتية يف 

غزة وو�سع مئات منازلها يف عني العا�سفة.

اإ�سراب وهيئة الف�ساد واالأغوار
كاإنهــاء  عديــدة  ق�سايــا  �سبــاط  عــدد  حمــل 
ا�ســراب الأونــروا، الــذي رّحــل الأزمــة دون 
حلهــا. فيما كتبت حتت عنــوان "من ك�سر عني 
هيئة مكافحــة الف�ســاد؟": "اإ�سرائيل هي التي 
ك�سرت عيننا، وعــني "مكافحة الف�ساد"، وهذا 
الــكالم مفهــوم، لكــن اأن تكــون بع�ــس اأذرعنا 
وموؤ�س�ساتنــا اأدوات لهــذا الت�سخيــم، فهذا ل 
ي�ستقيــم مع مفردات كثــرية يف خطاب ال�سلطة 

يف التنمية وال�ستقرار..".
وناق�ســت ال�سحيفــة واقــع الأغــوار القا�سي، 
و�سرخــات 50 األــف فل�سطينــي دون م�ستمــع 
ل�سداهــا، ولحقــت التفرغ الوظيفــي لالأطباء 
احلكوميني وما اأثارته من اأزمة. ونقلت العجز 
يف موازنــة "حما�س" وتداعياتهــا القت�سادية 
اإغــالق 90% مــن الأنفــاق.  علــى غــزة بعــد 
وك�سفــت طريــق التهريــب اجلديــدة يف غزة، 
والتــي جتري عــر البحــر. واأوردت "احلال" 
فل�سطينيــني يخدمــون يف اجلي�ــس  مــع  لقــاء 

الأمريكــي. ولحقت العد�ســات الال�سقة التي 
تبــاع على ب�سطــات غزة والتحذيــرات الطبية 

من خماطرها.

كريي وتطبيع وغاز وحلم اأرانب!
ونقلــت ن�سخــة اآذار تخــوف قــادة الي�سار من 
خطة وزير اخلارجيــة الأمريكي جون كريي، 
باعتبارهــا حقــل األغام تخ�ســر فيــه ال�سيا�سة 
الفل�سطينيــة ثوابتهــا وحقــوق �سعبهــا مقابل 
التطبيــع  وناق�ســت  اقت�ساديــة.  امتيــازات 
مواجهتــه.  يف  والإربــاك  تعريفــه  واإ�سكاليــة 
و�سلطت ال�سوء على احلرب الباردة يف تهويد 
الحتالل ملناهج خم�س مدار�س مقد�سية، التي 

مل ُتقابل اإل باإدانة و�سجب فل�سطيني.
ور�سمــت "احلال" مفارقة غــزة التي تقع على 
تخــوم بحر من الغــاز، فيما �سكانهــا يطبخون 
علــى احلطب. وواكبت قرار حــذف "الديانة" 
مــن بطاقــات الهويــة. وقابلــت رجــب التوام، 
اأكــر معمر فل�سطيني ولد عــام 1885 وي�سكن 
جباليــا ول ياأكل �سوى حلــم الأرانب. وقيمت 
ظاهــرة املنا�ســدات يف و�سائل الإعــالم وما لها 

وما عليها.

مفاو�سات و�سواريخ وم�ستوطنات
جاء يف عــدد ني�ســان: "املفاو�ســات العبثية.. 
�سباق يف الأفق"، وفيه: "عبا�س لي�س بعرفات، 
فهو ينتظر اأن ت�سقط التفاحة يف ح�سنه، وغري 
م�ستعــد لت�سلق ال�سجرة، وكمــا قلنا مرارًا خذ 
حما�ــس حتــت اإبطــك، واجعــل منهــا جناحك 
ال�سقــري..". وفتح ملف �سحايــا ال�سواريخ 
املحليــة بغزة، الذين ينتظــرون التعوي�سات، 
امل�سوؤوليــة.  مــن  الف�سائــل  تتهــرب  يف وقــت 
واأ�ســار اإىل تبيي�س ب�سائــع امل�ستوطنات عر 
و�سطــاء و�سما�ســرة فل�سطينيــني، بالرغم من 
مكــب  م�ســروع  وناق�ــس  املقاطعــة.  دعــوات 
نفايــات رمــون، الــذي يرف�ســه الأهــايل فيمــا 
ترحب به اجلهــات الر�سمية، التــي �ست�ستملك 

200 دومن من اأرا�سيها.

حل ال�سلطة وخمدرات ومر�سى غزة
وعالــج عــدد اأيار �ســوؤون حل ال�سلطــة كخيار 
حقيقــي اأو اإعالمــي. وكتبت "احلــال": �سمن 
ما يختلــف عليه الفل�سطينيــون اليوم م�ستقبل 
�سلطتهــم الوليــدة، البع�ــس يــرى مــن خاللها 
قرب حتقيق الدولــة، واآخرون يرون �سعوبة 

اخلال�س فيها من نري الحتالل".
واهتمــت بارتفــاع ن�سبــة متعاطــي املخدرات 
والعقبــات اأمــام مكافحــة الظاهــرة. ونقلــت 
مــن الأغــوار ق�س�ســاً اإن�سانية واأخــرى حول 
"اعتقال" الحتالل لالأغنام، وثالثة عن اأحالم 
الطفلــة دينــا، والن�ســاء اللواتــي ينجنب على 

الطرقات ويف ال�ساحنات.
و�سلطــت ال�ســوء علــى م�ســايف غــزة، وفيهــا 
يح�ســل املري�ــس على ثالث دقائــق يف الك�سف 
الطبــي. ونقلــت حكايــة مريفت �ساهــني، التي 

كانت �سحية خطاأ طبي فادح.
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املقالت املن�سورة يف هذا العدد من " احلال"  تعر عن وجهة نظر كاتبيها

محمد عمر

ديانا الخياط

رغــم �سغــر �سنــه، اإل اأنه احــرتف الر�سم، وبــات ير�سم همــوم �سعبه 
ومعاناتهم واآلمهم.

"احلال" التقت الطفل الفنان حممد قريقع على هام�س معر�سه الذي 
اأقيــم يف مركــز ر�ســاد ال�ســوا الثقــايف غــرب مدينــة غــزة. و�ساألته عن 
لقــب "بيكا�سو العرب" الذي يطلق عليه، فقــال: "ل اأقبل اأن يقال عني 
بيكا�ســو العرب، فبيكا�سو يحرتف املدر�سة التكعيبيبة يف الر�سم، واأنا 
اأتبع طريقة اأخرى". لكنه يعقب مبت�سما: "اأنا اأت�سابه معه باأننا نر�سم 
باليــد الي�ســرى، واأت�سابه مــع دافن�سي باأنني ر�سمــت موناليزا ال�سرق 

غوخ". فان  فهو  ملهمي،  اأما  تلحمي"،  "رمي 
وعن بدايته الأوىل يقول قريقع: "بداأت الر�سم بالورقة والقلم، وكانت 
اأوىل لوحاتــي هي اأم فل�سطينية ت�ســرخ وتقول "كفى لالحتالل وللظلم 
وال�ستبداد" يف عام 2008، ثــم انتقلت ل�ستخدام الألوان ومن بعدها 
األــوان الكريليك، والآن اأر�ســم على لوحات قما�سيــة، وقد ا�ستحدثت 
طريقــة جديدة يف الر�سم وهي الر�سم بال�سمغ، ل اأريد اأن اأكون ر�ساما 

فقط، واإمنا اأريد و�سع ب�سمتي يف عامل الإبداع بني الكبار".

ر�سم وتفوق يف الدرا�سة
مالك قريقع الأخ الأكر ملحمد ومدير اأعماله يقول اإن حممد يق�سي وقتا 
طويال يف الر�سم، لكنه متفوق جدا يف درا�سته، ومعدله ل يقل عن %98، 
حتــى اإنه حــول �سطح منزلنــا اإىل مر�سم �سغــري. وي�سيف: "بــداأ اأخي 
الر�ســم وعمــره 5 �سنوات، ومنذ 3 �سنــوات اأ�سبح الإعــالم ي�ستهدفه، 
ونحــن نحــاول اأن نو�ســل ر�سالة للعــامل، ونخــدم ق�سيتنــا، وموهبة 
حممــد مل تكن يوما موهبة جلمع املــال وال�سهرة، وامنا نعمل من خالل 
احلملــة العالمية عر مواقع التوا�سل الجتماعي على عر�س مواهب 

فل�سطينية جديدة، من اأجل اإعطاء جميع املواهب فر�سة مثل حممد".
يقــول ابــن 13 ربيعــا: "عندمــا اأر�ســم ل اأ�سمــع ول اأرى �سيئا �سوى 
ري�ستــي وقطعة القما�س البي�ســاء والألوان التــي اأح�سها تنعجن بي، 
اأنام واأ�ستيقــظ واأنا اأفكر بالر�سم، اأحلم باللوحــات واأقالم الر�سا�س، 

والألــوان الزيتية، فاأنــا اأر�سم ما يجول بخاطــري واأركز على اأحالمي 
كطفــل فل�سطينــي اأحمــل هموم كل اأطفــال فل�سطني، واأ�ســر دائما على 

ر�سم ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى".

معار�س دولية
املعر�ــس الــذي افتتح يف الذكــرى ال�ساد�ســة للحــرب الأوىل على غزة 
اأف�ســل ع�سريــن  والــذي �سنــف مبدعــه �سمــن  يف 2008/12/27، 
�سخ�سيــة حتــت �ســن الع�سريــن يف الوطــن العربــي ح�ســب وكالــة 
scoopempire، و�ســارك فيمــا يقــارب ت�سعــة معار�ــس فنيــة 
منفــردة وم�سرتكة، وكذلك �سارك يف معر�ــس ببريوت اأقامته ال�سفارة 
الفل�سطينية، ومعر�س اآخر يف جنوب اأفريقيا عر�ست فيه لوحاته دون 
اأن يكون متواجدا ب�سبب اغالق املعابر، ومنع قريقع من ال�سفر اإىل بيت 
حلــم لر�سم جداريــة "ال�سالم يف عيــون الأطفال يف ظــل الحتالل" عام 
2012، فمنع من م�ساركة ر�سامني من ال�سفة الغربية واآخرين اأجانب.
واأكــد قريقع اأنــه يحاول اأن يطور من نف�ســه والتعلم الذاتي مب�ساعدة 
اأخيــه مالــك، وهــو ي�ساهد فيديوهــات تعليميــة على موقــع يوتيوب، 

وكذلك يطلع على ر�سوم الفنانني الآخرين.

اأكرب لوحة فنية
ويطمح قريقع لأن يكــون �سفريا لالطفال، واأن يحمل ر�سالتهم ويج�سد 
همومهــم، ويطمح لأن ير�سم اأكــر لوحة بعنوان "ر�سالة �سالم" تدخل 

مو�سوعة غيني�س، موؤكدا اأن الفن هو و�سيلة للدفاع عن النف�س.
املعر�ــس يحتــوي علــى 20 لوحــة فنيــة، مــا بــني لوحــات �سخ�سية 
لل�سهيديــن اأحمــد يا�ســني، وفتحــي ال�سقاقــي، وكذلك �ســور طبيعية 
قــال عنها قريقــع اإنها ت�سعره بالراحة الكبــرية عندما ير�سمها، وكذلك 
لوحــات جت�ســد املعاناة الفل�سطينيــة من ق�سف ودمــار واغالق ملعر 
رفــح، وكذلــك اأول لوحــة ر�سمهــا يف عــام 2014، وهــي لوحــة لرجل 

خم�سيني يلب�س العمامة وتظهر يف وجهه جتاعيد ال�سقاء واملعاناة.

ال�����ط�����ف�����ل ال������ف������ن������ان حم�����م�����د ق�������ري�������ق�������ع.. ي�����ر������س�����م ب��������األ��������وان��������ه خ�������ي�������وط ح����ي����ات����ه

وقــد �سم املعر�س بني اأركانه لوحة عر�سهــا الر�سام ال�سغري لأول مرة 
اأطلــق عليهــا ا�سم "ق�سة وطــن"، حتتوي علــى �ســورة ال�سهيد حممد 
الــدرة واأبيــه، وكذلــك علــى طفل ووالــده يجل�ســان فــوق ركام بيتهما، 
وخم�ــس حمامــات بي�ساء حتلــق فوق طفــل يرتدي حقيبتــه املدر�سية، 
وي�سعد �سلما ي�ستند على ظهر اأخيه، وطفلة �سقراء تبكي وت�سري بيدها، 
بال�سافة اإىل الأفاعي والعقارب املنت�سرة على الأر�س، وعائالت نازحة 

حتمل اأمتعتها يف م�سهد ي�سبه كثريا م�سهد النكبة عام 1948.

وطن" "ق�سة 
حممد قريقع الذي نزح من منزله يف حي ال�سجاعية يف احلرب الأخرية 
علــى غــزة مع مــن نزحوا مــن اأهايل هذا احلــي، الذي يعتر مــن اأقدم 
اأحيــاء مدينة غزة واأكرثها اكتظاظا بال�سكان والذي �سهد جمزرة على 

يد املغت�سبني ال�سهاينة ا�ستمرت 51 يوما.

ويعلــق ابن ال�سجاعية على لوحته اجلديدة قائال: "ق�سة وطن عبارة 
عــن ر�سم خلط حياة حممد قريقع، متثــل 13 عاما، فاأنا ولدت يف العام 
الــذي ا�ست�سهد فيه حممــد الدرة، وع�ست ثالث حروب مرت على قطاع 
غزة، واحلمامات البي�ســاء متثل الأ�سخا�س الذين �ساندوين يف حياتي 
وعلــى عك�سهم العقارب والأفاعي الذيــن يحاربون جناحي، ور�سالتي 
التي اأريد اأن اأو�سلهــا للعامل، وحقيبتي التي اأحملها على ظهري توؤكد 
اأن املوهبــة ل توؤثــر علــى الدرا�ســة، والعائــالت التي حتمــل اأمتعتها 
وتنــزح هــو م�سهد اأقرب اإىل النكبة واأنا الــذي مل اأع�س تلك الأيام، لكن 
عا�سهــا اأجدادنــا جميعا، وم�سهــد اآخر عاي�سته وهو هجــرة النا�س من 

ال�سجاعية يف احلرب الأخرية.
وينهــي حممــد حديثــه بالتاأكيد اأنــه �سيوا�ســل العمل وتطويــر نف�سه 
واإي�ســال ر�سالتــه وو�ســع ب�سمته يف العــامل، التي ي�سعــى من خاللها 

لتحرير فل�سطني.

حممد يف املعر�س اإىل جانب لوحته "ق�سة وطن".

اأثارت حماولة جمموعــة من ال�سركات تغيري ا�سم رام 
اهلل عــن طريق اإطالق حملة تتجنــب كتابة كلمة "اهلل" 
فتكتبهــا "راملــه" بدعوى احلفاظ علــى لفظ اجلاللة؛ 
قلــق العديد مــن مواطني املدينــة والن�سطــاء وكذلك 
اجلهــات الر�سميــة يف املدينة التي رف�ســت هذا الطرح 

ودعت للمحافظة على ا�سم املدينة التاريخي.
وكانت احلملة لتغيري ال�سم بداأت يف �سهر ت�سرين ثاين املا�سي 
يف الوقت الذي تتعر�س فيه مدننا وقرانا لأزمة تهويد �سر�سة 
مــن الحتــالل ال�سرائيلي تهــدد هويتهــا وم�ستقبــل اأجيالها 
القادمــة، فا�سرائيــل منذ عام 1948 وهــي تعمل على تر�سيخ 
قناعة لدى العامل باأن الفل�سطينيني بال هوية ول ح�سارة ول 
تاريــخ. ولأن "الت�سمية اأول ظهور ال�سيء يف اللغة والوعي"، 

كما يقول الباحث الفل�سطيني عبد اهلل البياري.
وكانــت ت�سميــة رام اهلل كمــا ت�ســري غالبيــة الأدبيــات 
التاريخية، جاءت على يد قبيلة عربية يف اأواخر القرن 
ال�ساد�س ع�سر و�سكنت يف قرية اأو غابة حرجية ا�سمها 
رام اهلل. حيث تعنــي كلمة رام املنطقة املرتفعة، وهي 
كلمــة كنعانية منت�سرة يف اأماكــن خمتلفة يف فل�سطني، 

واأ�ساف اإليها العرب كلمة اهلل فاأ�سبحت رام اهلل. 

الفتوى ال�سرعية
اأو�سح  الــذي  "احلــــال" التقــت املفتي حممد ح�سني 

احلكــم ال�سرعــي يف كتابة ا�ســم رام اهلل على املنتجات 
التجاريــة قائــال: "كتابة ا�ســم رام اهلل جائــز ول مانع 
من بقاء لفظ اجلاللة "اهلل" مقرتنا با�سم مدينة رام اهلل 
علــى اأي منتج جتاري اأو مل�سق اأو مطبوع كغريه من 
الأ�سماء املرتبطة بلفظ اجلاللة، ول خمالفة �سرعية يف 
ذلك". واأ�ساف ال�سيخ ح�سني باأنه "يجب اأخذ احليطة 
عند اتالف هذه املن�سورات بو�سعها يف اأماكن تتنا�سب 

مع قد�سية ال�سم".

خمالفة لعقد الرتخي�س
وبعد ترقــب وانتظار للموقف الر�سمــي حول احلملة، 
اأ�ســدرت بلديــة رام اهلل بياناً اأكدت فيــه �سرورة تقيد 
كافــة ال�ســركات وامل�سانــع العاملــة يف رام اهلل باإبراز 

واإظهار ا�سم املدينة كما هو على منتوجاتها. 
وعــن ذلــك اجلدل، قــال رئي�ــس بلديــة رام اهلل مو�سى 
حديــد لـــ "احلـال": "نحــن ن�سدد علــى اأن تاريخ هذه 
املدينــة عريــق ولي�ــس مــن �سالحيــة اأحــد اأن يقــوم 
بتغيــري ا�سمها كتابة اأو لفظا، فهــذه املدينة احت�سنت 
جميــع اأبنائها من خمتلــف الديانــات والتوجهات قبل 
ان حتت�سن جميــع الوافدين اليها، وبالتايل يجب على 
اجلميع مراعاة اأن هذا ا�سم ارتبط يف ذهن وعقل وقلب 
جميــع من عا�ــس وولــد ومر منهــا". واأ�ســاف حديد: 

"علــى كل مــن يحاول تغيري هذا ال�سم ان يعدل عن 
راأيه ويعــود اىل ال�سواب يف هذا املو�سوع، وا�سم رام 

اهلل اكر من ان يتم تغيريه".
وحــول الجــراءات التــي اأعلنــت البلديــة انــه �سيتم 
اتخاذهــا بحق ال�سركات امل�ساركة باحلملة قال حديد: 
"نحــن قمنا مبرا�سلة ال�سركات التي ورد ا�سم مدينة 
رام اهلل خطــاأ علــى منتجاتهــا وطالبناهــم بتغيري هذا 
ال�ســم وكتابة ا�ســم مدينــة رام اهلل كمــا تعودنا عليه 
منــذ مئات ال�سنوات، ونتاأمل منهــم اأن يتجاوبوا معنا 
يف هــذا الطلب، واإل �ستقوم بلديــة رام اهلل اآ�سفة بعدم 

ترخي�س هذه ال�سركات".

#رام_اهلل_م�س_رامله
مواقــع التوا�ســل الجتماعي املختلفة حتدثــت اأي�ساً 
عــن مو�سوع احلملة، فاأطلق عدد مــن الن�سطاء حملة 
)#رام_اهلل_م�س_راملــه(  الو�ســم  حملــت  اإلكرتونيــة 

بهدف ت�سليط ال�سوء على هذه الق�سية.
ال�سحــايف والنا�ســط علــى مواقع التوا�ســل الجتماعي 
حممــود حريبات الــذي كان اأول مــن اأطلق هــذا الو�سم 
اأو�سح اأنــه "ل يجب علينا امل�ساهمــة يف ت�سويه الثقافة 
الفل�سطينيــة وت�سويــه اأهــل مدينــة عريقــة تعتــر مــن 
اأعمــدة الهويــة الفل�سطينيــة". واأ�ســاف: "اذا ر�سخنا 

امل���ت���ن���ور وال����ع����ق����ل  اهلل  ي���ح���م���ي���ه  ب��������اٍق  اهلل  رام  ا�����س����م 

لهذا التغيري غري املنطقــي وغري الوجيه، فاإننا ن�ساهم يف 
ت�سويه ا�ســم هذه املدينة لدى الأجيــال القادمة ون�ساعد 
بغري ق�سد الحتالل الذي يحاول �سرقة هويتنا وثقافتنا.

وحــول اأهمية مواقــع التوا�ســل الجتماعــي يف اإثارة 
الراأي العام حــول الق�سايا، اأ�ساف حريبات: "ان ردة 
الفعــل على احلملة والها�ستاغ توؤكــد ان هذه احلمالت 
اللكرتونيــة مهمة جدا مــن اأجل ت�سليــط ال�سوء على 
الق�سايــا املختلفة يف املجتمــع الفل�سطيني، ولو مل تكن 
موؤثــرة ملــا كانت هنالــك ردود فعــل يف ال�ســارع وعلى 
الفي�سبــوك ترتب عليهــا اأي�ساً موقــف ر�سمي من بلدية 
رام اهلل". كمــا اأو�ســح حريبات اأن "هــذا املوقف ياأتي 
�سمــن دور تكميلي بــني احلملة على مواقــع التوا�سل 
الجتماعي والدور الر�سمي وهذا باعتقادي اجناز مهم 

يجب البناء عليه يف كل اخلطوات القادمة".

اإق�ساء االآخر
ال�سحــايف وليــد البطــراوي راأى اأن هــذه احلملــة نوع 
مــن اأنواع اإق�ســاء الآخر وركوب موجــة الدين م�سريًا 
اىل اأنــه ل ميكن بــاأي حال من الأحوال تغيــري ا�سم اأي 
مدينــة فل�سطينيــة لأي �سبب مــن الأ�سبــاب خا�سة يف 
ظل املحاولت ال�سرائيليــة لتغيري ا�سماء املدن. وقال 
البطــراوي: املدينــة للجميع وا�ســم اهلل لفظ اجلاللة ل 
يتــم امتالكه من اي جماعــة اأو اأفراد او دين معني، اهلل 
للجميــع وا�ســم اهلل موجود يف كل مــكان، ول يوجد اأي 
مــرر لطلب تغيــري ا�سم املدينة �ســوى اأن هذا نوع من 

اأنواع حب ال�سيطرة و "املزاودة الدينية".


