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 صالح مشارقة

عجز
اإذا ا�ســتيقظت �ســباًحا، ووجدت كل ال�ســعوب حتظى ب�ســيء من احلرية اإل نحن؛ فقل �ســحًقا.  واإذا نظرت اإىل العامل، وراأيت اليابان مت�سي لالأمام 

والعربان اإىل الوراء؛ فقل �سحًقا. واإذا راأيت طفاًل اأمريكيًّا �سميًنا واآخر �سوماليًّا ممحوًقا؛ فقل �سحًقا.
واإذا نظرت اإىل اجلامعات، ومل تر بني �سفوفها الأوىل ا�سًما عربيًّا؛ فقل �سحًقا.  واإذا نظرت اإىل العراق، وراأيتها ِعْلجة؛ فقل �سحًقا.

واإذا نظرت اإىل �سوريا واليمن، ومل تر فيهما اإل الرعب؛ فقل �سحًقا.  واإذا نظرت اإىل الفن ومل جتدنا؛ فقل �سحًقا. 
واإذا نظرت اإىل الثقافة، ومل جتدنا؛ فقل �سحًقا. واإذا نظرت اإىل الريموك، ومل ترنا؛ فقل �سحًقا. 

ال�سمري "نا" يف كل ما ورد يعود علينا نحن الفل�سطينيني املتفل�سفني ال�سلبيني العاجزين عن فعل اأي �سيء  اإل القول.. ف�سحًقا. 
 

رئي�سة التحرير

يفتح خميم الريموك مع كل �سباح نافذته على درجة جديدة يف �سلم 
املجازر، ل حبــق ول روايات، ول كتاب منفعلني، ول كبة نية، ول 

حتى ربطة خبز يف الأحياء التي ياأكلها املوت قطعة قطعة.
النظــام  علــى  فاملح�ســوبون  تنتهــي؛  ل  الفل�ســطينية  التحليــالت 
ال�ســوري يقبلون اأن الرتتيبات وال�سيفرات تقول اإنه يجب اأن يكون 
املخيــم منطقة نفوذ لل�ســعودية وقطــر وتركيا، يف اإطــار التكتيكات 

املرحلية. ودع الفل�سطينيني يعرفون داع�ص.
املح�ســوبون على ميــني الثورة ال�ســورية وما تبقى مــن جي�ص حر 
يدعون اأن �ســباب حما�ص يقودون اأكناف بيت املقد�ص �ســد داع�ص، 
وينفــون اأن جمموعــات خلالد م�ســعل هــي اأول من وطنت عنا�ســر 

الن�سرة داخل �سقق املخيم.

وملنظمة التحرير حتليالت ومواقف كثرية: مع النظام �ســد داع�ص 
اأحيانــا، ومــع الوقوف على م�ســافة واحدة كثرًيا، ونــداءات لالأمم 
املتحدة للتدخل، ول يد عليا يف امل�ســوؤولية عن م�ســري اأكرث من مئة 
األف فل�سطيني هم من بقوا يف املخيم ينتظرون اأن تن�سب لهم دورية 

داع�ص امل�سانق وترفع عليهم ال�سيوف اإذا رف�سوا املبايعة.
ثــم اإن عقــل اإدارة الأزمات ل ي�ســتدعي �ســوى ا�ســمني فل�ســطينيني، 
الدكتور الغا والدكتور جمدلين، وكالهما عجز يف ال�ســنوات ال�سابقة 
عن حماية الن�ساء والطفال، وكانت �سلية ر�سا�ص من اأحد م�سلحي 

القيادة العامة اأو فتح النتفا�سة، كافية لتمزيق كل مبادراتهم.
ول عالقــة للحكومة بالو�ســع، ل علــى زمن فيا�ص الــذي اأدار الأزمة 
ــا، ول على زمــن احلكومة املقالة التي باركــت النهو�ص الديني  اإذاعيًّ

�للسللاح؟ قللطللعللة  �أم  بلليلل�للض  كلللرتلللونلللة 

ملــاذا ي�ســوت فل�ســطينيو الداخــل املحتــل عــام 1948 لالأحزاب 
ال�ســهيونية؟ وما هي امل�ســالح امل�ســرتكة التي جتمع بني هوؤلء 
العــرب وبــني الأحــزاب ال�ســهيونية؟ ومــا الــذي يدفــع العربي 
ليكون ع�ســوًا يف حزب �ســهيوين ُيهدد بقاءه على اأر�ســه؟ وكيف 
�ست�ســتطيع الأحزاب العربية بقياداتها وكوادرها و�سيا�ســتها اأن 
ت�ســتقطب هــذه الفئة من املجتمــع واعادتها اإىل �ســفوف احلركة 
الوطنية ولتك�سب اأ�سواتها لتزداد قوتها يف الربملان الإ�سرائيلي؟
اأ�ســئلة كثرية حتتاج منا لإجابات وا�سحة و�سادقة لن�ستطيع 

اأن نفهم هذه الظاهرة.
"احلــال" يف هــذا التقريــر تقــراأ هــذه املع�ســلة عــرب مقابلة 
م�سوتني فل�ســطينيني لالأحزاب ال�ســهيونية ملعرفة دوافعهم، 

وتقابل اأي�سا الأحزاب العربية لتعرف موقفها من هوؤلء.

اليمني املتطرف يعود للواجهة
انتهت النتخابات الإ�ســرائيلية باختيار ال�ســارع الإ�ســرائيلي 
اليمني املتطرف مرة اأخرى ليكون م�سوؤوًل عن ت�سكيل الربملان 
مرة اأخرى، وو�ســلت ن�سبة امل�ساركني يف النتخابات الخرية 
العــرب 66% ون�ســبة  الناخبــني  اأن ن�ســبة  اىل 72.3%، كمــا 

الناخبني العرب الذين منحوا اأ�ســواتهم لالأحزاب ال�سهيونية 
13% ح�سب موقع عرب 48 يف الداخل املحتل.

وعــدا عن فوز القائمة العربية امل�ســرتكة بـــ 13 مقعدًا، فهناك 
مقاعــد عربية يف الحزاب ال�ســهيونية توزعت على حمد عمار 
يف حزب ا�ســرائيل بيتنا؛ وزهري بهلول يف الحتاد ال�ســهيوين؛ 
وفريــج العي�ســاوي يف مريت�ــص، واأيوب قرا يف حــزب الليكود. 
وهــذا يعني اأننــا اأمام 17 مقعــدا للعرب. لو كانت با�ســم كتلة 
واحــدة لأحدث ذلك فرقا يف املفهوم واملمار�ســة ويف كل تقلبات 

احل�سور الفل�سطيني يف ال�سيا�سة ال�سرائيلية.

ملاذا �صومت لـ "ال�صهيونية"؟
"احلــال" التقــت حامت ح�ســون من قرية �ســفا عمرو و�ســاألته عن 
�ســبب منح �سوته لأحزاب �ســهيونية، فقال: "النظام الدميقراطي 
مينــح املواطــن حريــة الت�ســويت ويوؤمــن لــه ذلك دون خــوف او 
وجل، من هنا فاإن املواطن العربي يرغب مبمار�ســة هذا احلق رغم 
ال�ســغوطات التي تفر�ســها الأحزاب العربية على املواطنني الذين 
�ســئموا النق�ســامات احلزبية العربية يف املا�ســي، ما جعل ن�ســبة 

امل�سوتني العرب كبرية". 

�لد�خللل فل�سللطينيي  بع�للض  ي�سللوت  ملللاذ� 
لاأحز�ب �ل�سهيونية.. وكيف ميكن ��ستعادتهم؟

 أزهار هناء*

يف �ســوريا، ول يف زمــن حكومــة احلمــد اهلل التــي تقول راأيهــا يف اأزمة 
الريموك كما تقوله جبهة التحرير الفل�سطينية؛ ت�سامنيات و�سعارات 

وم�سطلحات راأي عام ل تقلي بي�سة واحدة لطفل جائع يف املخيم.
لي�ص �ســعًبا اأن تفتح وزارة الداخلية ق�ســًما لإ�ســدار جوازات �سفر 

موؤقتة للمنكوبني الفارين.
لي�ــص �ســعًبا اأن تعلــن وزارة اخلارجيــة الطــوارئ الدبلوما�ســية 
ل�ستقبال اأفواج اللجوء ال�سيا�سي، لي�ص يف اأوروبا بل يف كل العامل.

لي�ص �سعًبا اأن تذيل احلكومة خرب اجتماعها ال�سبوعي بتخ�سي�ص 
ملبغ مايل لإدارة احتياجات املخيم.

لي�ــص �ســعًبا اأن يلتقــي املالكي بان كــي مون لالتفاق على م�ســاعفة 
اخلدمات يف ظل الأزمة.

لي�ص �ســعًبا اأن ت�ســافر وزيرة الرتبية لتتاأكد من اأن تدري�ص الأولد 
الالجئني ي�سري ب�سكل ح�سن.

لي�ص �ســعًبا علــى التعليم العايل اأن ي�ســاأل عن قوائــم اجلامعيني يف 
الريموك ويغطي الأق�ساط.

لي�ص �ســعًبا على وزارة العمل اأن ت�ســيف جي�ــص البطالة يف املخيم 
على جي�ص البطالة هنا.

لي�ص �ســعًبا على وزير ال�ســحة زيارة دم�ســق والتاأكــد من الطعوم 
والأدوية وال�سيدليات.

�ســكلوا وزارة للمهجرين يف اأقرب تعديل وزاري. هذا ممكن ومقبول 
على الأغلب.

ل تقولــوا هــذا تف�ســيل للفل�ســطيني علــى اأخيــه ال�ســوري. قدمــوا 
اخلدمات لالثنني اإذا التب�ص الأمر.

ل تقولــوا اإن هــذا يعفــي الأونروا من م�ســوؤولياتها، اأنقــذوا النا�ص 
واأعيدوا اخلدمة للوكالة.

فقط اأنقذوا النا�ص من �سيوف داع�ص وبراميل النظام.

مللللللل�لللللللسلللللللابلللللللقلللللللة خلللللللللللللر جللللللللللليللللل�لللللض
الطالب الأعزاء، هل قراأمت خم�سة كتب؟

انتبهوا! اأمامكم ع�سرون يوًما فقط.
نود اأن نذكركم: يوم 2015/5/5 �ستعقد م�سابقة "خري جلي�ص". فاقراأوا وعوا، وتعالوا لتناف�سوا على اجلوائز املالية.
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  نظير مجلي

 مرام عرار* 
م�ســكلتان  النقابــي،  الإطــار  وغيــاب  البطالــة 
يواجههمــا خريجــو العنايــة التنف�ســية، فهوؤلء 
ال�سباب در�ســوا على اأمل تعيينهم بعد التخرج، 

لكنهم وجدوا اأنف�سهم عاطلني عن العمل.
والعنايــة التنف�ســية هــو تخ�ســ�ص يف الرعايــة 
ال�ســحية التــي تهتم بالرتقاء ب�ســحة ووظائف 
القلــب والرئــة؛ لذلــك يقــوم اأخ�ســائيو العناية 
التنف�ســية بتطبيــق الأ�ســ�ص العلميــة التي تعمل 
علــى الوقايــة مــن ال�ســطراب املزمــن واحلاد 
اإ�ســافة  ومعاجلتــه،  الرئــوي  القلبــي  للجهــاز 
لف�ســيولوجيا  العلميــة  بالأ�ســ�ص  معرفتهــم  اإىل 
اجل�ســم واأمرا�ص القلب والرئة، وهو تخ�ســ�ص 
اأك�ســبهم القــدرة علــى اإجــراء تقييــم للمر�ســى 
ذوي ال�ســطرابات الرئويــة القلبيــة وتوعيتهم 

ومعاجلتهم بفاعلية.
هــذا  خريجــة  عاًمــا(   23( عــرار  اإخال�ــص 
التخ�ســ�ص من الكلية الع�سرية، مل ترتك مكانا 
اإل وبحثــت فيه عن فر�ســة عمل، اإل اأنها قوبلت 
برف�ص كلي بحجة اأنه تخ�س�ص غري موجود ول 
توجــد نقابة حتمــي هولء اخلريجــني وتندرج 

اأ�سماوؤهم فيها.
واإخال�ص مل تكن اأكرث حظا من خريجي الدفعات 
ال�ســابقة من التخ�ســ�ص نف�ســه، الذيــن وجدوا 
اأنف�ســهم حتــت مطرقــة البطالــة. عن ذلــك قالت 
عــرار: حل م�ســكلة هــوؤلء اخلريجــني يجب اأن 
يكــون باإدراج اأ�ســمائهم �ســمن نقابــة تدافع عن 

تخ�س�سهم وتطلب فتح فر�ص عمل لهم.
وقــال م�ســوؤول التخ�ســ�ص يف الكلية الع�ســرية 
الدكتــور ربحــي ب�ســارات اإنهم ي�ســريون بخطى 
بطيئة يف اإقنــاع وزارة ال�ســحة بتوظيف هوؤلء 
الطــالب واإنهــم متكنوا مــن حتقيق خطــوة اأوىل 
وهي منح الطالب بطاقة مزاولة املهنة. واأو�سح 

خريجو �لعناية �لتنف�سية يبحثون عن �إطار نقابي ينقذهم من �لبطالة

ب�ســارات ان �ســبب البطالة هو عدم وجود ج�سم 
نقابي لهم، علما ان عدد خريجي هذا الخت�سا�ص 
ي�ســل اىل اخلم�ســني، م�ســريا اىل �ســعف القبال 
على التخ�ســ�ص لن درا�سته مكلفة جدا، م�سيفا 
انــه يف بدايــات التخ�ســ�ص، كلفــت املختــربات 
اخلا�ســة بــه من ثمانني اإىل ت�ســعني األــف دولر، 
وذلــك كله يف �ســبيل اإجناح تخ�ســ�ص نــادر وله 

حاجة يف ال�سوق الفل�سطينية.

�صعف الثقافة باأهمية التخ�ص�ص
واأو�ســح الدكتور ب�ســارات اأن التخ�ســ�ص الذي 
وافقــت عليــه وزارة الرتبيــة والتعليــم وباركه 
وزيــر ال�ســحة يف وقتها مــن اأهم التخ�س�ســات، 
هــي  التنف�ــص  اأمرا�ــص  لكــون  اأهميتــه  مرجًعــا 
ثالث اأ�ســباب الوفيات يف فل�ســطني، وذلك ب�ســب 
طبيعة فل�ســطني البيئيــة وال�ســحية، موؤكدا اأن 

�ســعف الثقافــة باأهميــة التخ�ســ�ص هي �ســبب 
يف  وظائــف  علــى  اخلريجــني  ح�ســول  لعــدم 
القطاعني العام واخلا�ص يف ال�ســفة، علما انه يف 
م�ست�ســفيات القد�ص، ترخ�ص غــرف عمليات لهذا 

التخ�س�ص. 
وقال الدكتور ربحي اإن الو�سع ال�سيا�سي احلايل 
وعدم متكن ال�ســلطة مــن دفع رواتــب املوظفني 
احلاليــني هــو اأحــد الأ�ســباب التي حتــول دون 

توظيف اخلريجني يف هذا الخت�سا�ص.
وا�سطر اخلريج عادل اأبو عامرية للعودة ملقاعد 
الدرا�ســة مــن جديــد، معربــا عــن اأ�ســفه لعامني 
ا  ق�ســاهما يف درا�ســة تخ�ســ�ص ل وجــود وظيفيًّ
لــه اإل يف حال �ســفره للخارج، مو�ســحا انه رغم 
ت�ســجيع كثــري مــن الطبــاء لــه ولزمالئــه بــاأن 
التخ�ســ�ص مهم ويوجد له م�ســتقبل وظيفي، اإل 

انه ل يرى �سيئا مب�سًرا.

النجار: م�صتعدون 
للتعاون مع اخلريجني

واأو�ســح م�ســوؤل نقابــة املهن ال�ســحية ا�ســامة 
النجــار ان تخ�ســ�ص العنايــة التنف�ســية جديــد 
وهنــاك عــدم معرفــة كافيــة باهمية التخ�ســ�ص 
وموؤهــالت اخلريجني الذين در�ســوا التخ�ســ�ص 
وطبيعة عملهم ومدى حاجة وزارة ال�سحة لهم.
ودعا النجار الطالب اإىل اإ�ســدار ن�ســرة تعريفية 
بطبيعة التخ�ســ�ص ودرا�ســتهم ومــدى اأهميتها 
واأن يجتمعــوا مــع النقابــات ال�ســحية اأو مــع 
اإدراجهــم  الــوزارة  مــن  واأن يطلبــوا  الــوزارة 
اإىل  اأي�ًســا  ودعاهــم  الــوزارة،  وظائــف  �ســمن 
جتميــع اأنف�ســهم وعمــل نقابة من خــالل التوجه 
لوزارة العمل مبينا انــه على الطالب اخلريجني 
يف  ويدخلــوا  ومهنتهــم  اأنف�ســهم  يظهــروا  ان 
حــوار نقابــي مــع وزارة ال�ســحة يف ق�ســيتهم، 

طارًحا مثاًل �ســبيًها وهو ما ح�ســل يف تخ�ســ�ص 
الب�سريات الذي مل يكن موجوًدا يف ال�سحة واأنه 
عنــد اجتماعــه مــع نقابة الب�ســريات و�ســرحهم 
له طبيعــة العمل ومــدى اأهميتــه، مت اقرتاح اأن 
يكون يف كل مديرية �سحة اأو م�ست�سفى اأخ�سائي 
ب�ســريات، ومت اإعالن وظائف من وزارة ال�سحة 

لهذه التخ�س�ص.
واأبدى النجار ا�ستعداده للتعاون مع اخلريجني 
يف اإن�ســاء نقابــة واحلديــث مــع امل�ســوؤولني عن 
تخ�س�ســهم واأن يقومــوا بحمل ر�ســالتهم وعمل 
نقابــة لهــم، ومن ثــم التوجه اإىل وزارة ال�ســحة 
لإقناع امل�سوؤولني باأنهم خمتلفون عن التمري�ص، 
واأنهــم يقومــون بعمــل خمتلف واأن تخ�س�ســهم 

نادر. 

٭ طالبة يف دائرة العالم بجامعة بريزيت

اإخال�ص عرار. عادل اأبو عامرية.اأ�سامة النجار.

اأهــم نتائج النتخابات ال�ســرائيلية هي اأنهــا اأفرزت اأكرثية 
ميينية يف احلكم واأكرثية عربية يف املعار�سة.

اأمــا الأكرثية اليمينية، فقد ح�ســدت 67 مقعــدًا من جمموع 
120، ما يتيح لليمني –ح�ســب املفرت�ــص-  اأن يقيم حكومة 
ثابتة. ونقول ح�سب املفرت�ص، لأن رئي�ص احلكومة املنت�سر 
بنيامــني نتنياهو، يحاول التهرب من هذه النتائج ويوا�ســل 
مــا بداأه يف املعركــة النتخابية من طعنــات يف ظهر رفاقه يف 
اليمــني، ليقيــم حكومــة "وحــدة وطنية" مع مع�ســكر حزب 
العمل املعار�ص بقيادة يت�ســحاق هريت�سوغ وت�سيبي ليفني 
)الذي �ســمى نف�ســه "املع�سكر ال�ســهيوين"، احلائز على 24 

مقعدا(. 
فنتنياهــو، ح�ســل على 30 مقعــدا، بخطة طافحــة بالدهاء. 
اإذ اإنــه يئ�ــص خــالل املعركــة النتخابية من احل�ســول على 
اأ�ســوات من قوى الي�ســار والو�ســط فلجــاأ اإىل جمهور رفاقه 
وحلفائه يف اليمني وخ�سو�ســا بني امل�ستوطنني وبني اليهود 
الرو�ــص وال�ســرقيني. وراح يناف�ســهم يف التطــرف اليمينــي 
العن�سري )"لن تقوم دولة فل�سطينية يف عهدي"، و "اأنقذوا 
الدولــة، فالناخبــون العــرب يتدفقــون على ال�ســناديق"(. 
وجنــح يف حتطيم ثالثــة اأحزاب هي: البيــت اليهودي، وهو 
حــزب امل�ســتوطنني برئا�ســة نفتــايل بينيت، الــذي هبط من 
12 اىل 8 مقاعــد، وحــزب ا�ســرائيل بيتنــا برئا�ســة اأفيغدور 
ليربمــان، الــذي هبــط مــن 13 اىل 6 مقاعــد. وحزب �ســا�ص 

لليهود ال�سرقيني الذي هبط من 11 اىل 7 مقاعد. 

ومع بدء املفاو�سات لت�سكيل حكومته اجلديدة، رف�ص مطالب 
الأحزاب الثالثة يف تقا�ســم كعكة احلكم. رف�ص طلبي بينيت 
وليربمــان تعيينهمــا يف اأحد املن�ســبني:  وزيــر دفاع ووزير 
خارجية. ويحاول اإقناع رئي�ص �ســا�ص اأرييه درعي بالتخلي 
عن من�سب وزير الداخلية. وهم من جهتهم يت�سرفون كبالع 
املو�ســى. ل يرتكونــه خوًفا من ت�ســكيل حكومة مــن دونهم. 
ولكنهم غا�ســبون عليه غ�ســًبا �ســديًدا. ويهاجمونه ب�سوت 
خافــت. وينبطحون اأمامه حتى مين عليهم بالفتات. وهو من 
جهتــه يتبغدد عليهم. ويتهمهم مبحاولة اإ�ســقاط حكم اليمني 
ب�ســبب طمعهم بالوزارات ويهددهم بـ "اللجوء م�ســطًرا اإىل 

حكومة وحدة مع هريت�سوغ".
يف الأحاديــث الداخلية، يتحدث بينيــت وليربمان عن "اأكرب 
خديعــة ينفذهــا �سيا�ســي اإ�ســرائيلي �ســد رفاقه يف مع�ســكر 
اليمني" وعن "خوف نتنياهو من �ســغوط الرئي�ص الأمريكي 
بــاراك اأوبامــا ودول الحتــاد الأوروبــي"، بــل وعن "خطة 
للرتاجع يف مو�ســوع ال�ســتيطان واملفاو�ســات حول اإقامة 
دولــة فل�ســطينية بحجــة عــدم ت�ســكيل حكومة ميــني تقود 
اإ�ســرائيل اإىل عزلة �سديدة" وغري ذلك. ويرد بع�ص املوظفني 
يف مكتب نتنياهو اأن "احلكمة تتطلب حكومة م�ســوؤولة ت�سد 
العزلة"، وهو ما يف�ســره اخلرباء واملعلقون على اأنه متهيد 
جللب هريت�ســوغ، "فهو يخ�ســى فعال من العزلة ويف�سل اأن 
يكون يف وزارته هريت�سوغ وليفني اللذان �سي�سعدهما التنقل 
من دولة لأخرى لتمثيل اخلط املعتدل، فهذا هو ال�ســبيل لأن 

�إفلللللللللللللللللر�ز�ت �لنلللللتلللللخلللللابلللللات �لإ�للللسللللر�ئلللليللللللللليللللة
يظل امل�ســار ال�سيا�ســي جامًدا والعامل ي�ســفق لإ�ســرائيل". 
ول يــرتدد البع�ص يف و�ســم هريت�ســوغ على اأنــه ينوي اأن 
ي�ســتغل يف حكومــة نتنياهــو "ورقــة تني ت�ســرت العورات". 
واحلجة التي ميكن اأن يتذرع بها جاهزة: الأو�ساع الطارئة 
يف املنطقــة يف ظــل التفاق بني اإيران والــدول العظمى حول 

امل�سروع النووي. 
هريت�ســوغ مــن جهته، نفــى اأن يكون على ا�ســتعداد لدخول 
حكومة نتنياهــو. ولكن نفيه جاء نيًئا ومائًعا. ول ي�ســتبعد 
اأن يجــد نف�ســه يف حكومة كهذه، مــع العلم باأن هــذه الفكرة 
تلقى معار�ســة لدى ثلث كتلته الربملانيــة )الثلثان الباقيان 
يتاأرجحــون بــني موؤيــد ومــرتدد(. ولكــن، يف حــال رف�ــص 
هريت�ســوغ ب�ســكل حقيقي، هناك حزب اآخر مر�ســح للدخول 
مكانــه هو حزب "يوجد م�ســتقبل" برئا�ســة يائري لبيد. وهو 
اأي�ًســا ي�ســلح اأن يكون "ورقة تني" وي�سلح اأن يكون �سوًطا 

بيدي نتنياهو، يهدد به رفاقه يف اليمني. 
خال�ســة القــول اأن نتنياهــو ل يعــرف املبــادئ، ولي�ــص لــه 
�ســاحب، ولكنه فنــان يف التهرب من اللتزامــات ويف الوقت 

نف�سه احلفاظ على احلكم.
مــن اجلهــة الأخــرى، جــاء انت�ســار "القائمة امل�ســرتكة"، 
التــي حتالــف يف اإطارها اأكرب الأحــزاب العربيــة الوطنية: 
اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة واحلركة ال�سالمية 
واحلركــة العربيــة للتغيــري والتجمــع الوطني، وح�ســلت 
علــى 13 مقعــًدا، بزيادة مقعديــن عما كان لهــا وهي مفرقة 
يف ثــالث كتل انتخابية. فهذا مك�ســب وطنــي كبري للجماهري 
الفل�ســطينية يف اإ�سرائيل. ينطوي على مغزى اأكرب بكثري من 
م�ســاألة عدد النــواب. فالوحــدة الوطنية مطلــب جماهريي 

ملح. وجاءت القائمة بوجوه جديدة على ال�ساحة القيادية: 
رئي�ــص القائمة اأمين عــودة ومعه ثالثة نــواب اآخرين جدد 
بينهــم امــراأة مــن اجلبهــة )عائدة تومــا ويو�ســف جبارين 
وعبــد اهلل اأبــو معروف(، ونائبــان اآخران جديــدان اأحدهما 
مــن احلركة الإ�ســالمية )عبد احلكيم حــاج يحيى(، والثاين 
من العربية للتغيري )اأ�ســامة ال�ســعدي(. ولأول مرة، توجد 
نائبتــان عربيتان يف الكني�ســت )عايدة تومــا وحنني زعبي( 
وهــذه اإ�ســارة مهمــة لتقــدم مكانــة املــراأة يف قيــادة العمل 

ال�سيا�سي. 
ولعــل الأمــر الأهم هــو اخلطاب ال�سيا�ســي اجلديــد الذي 
تطرحــه القائمة امل�ســرتكة جتاوًبا مع مطالــب اجلماهري، 
وهو: تركيز جل الهتمام على مهمة التاأثري على ال�سيا�سة 
الإ�سرائيلية. فهم ي�سكلون الآن ثالث اأكرب كتلة يف الكني�ست 
بعــد الليكود واملع�ســكر ال�ســهيوين. ولديهم وعي وا�ســح 
ب�ســرورة التاأثــري لتغيــري �سيا�ســة احلكومــة و�سيا�ســة 
املواطنني اليهود عموًما يف اأربع ق�ســايا اأ�سا�ســية: ال�سالم 
وامل�ســاواة والعدالــة والدميقراطية. فهــذه القيم باتت يف 
خطــر يف اإ�ســرائيل. ونحــن الفل�ســطينيني اأول �ســحاياها. 
وتقــع علينــا م�ســوؤولية كبرية، مل ن�ســتنفدها يف املا�ســي 
كمــا يجب، وعلينا اليــوم اأن ندير �سيا�ســة حكيمة جتعلنا 

موؤثرين فيها. 
وعلــى الرغم مــن اأن هذا اخلطاب جديد، ويعرب عنه ب�ســكل 
اأ�سا�ســي اأمين عودة ومعه بع�ص ولكــن لي�ص جميع النواب 
العــرب، اإل اأن اأثره بداأ يظهر خالل املعركة النتخابية. فقد 
اأعلن كثري من املعلقني اأن "القائمة امل�ســرتكة" هي الوحيدة 

من بني الكتل التي حتمل يف رحمها طاقة اأمل.
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بني ثالثة �ســواقل واأربعة، يتذبذب �سعر �سرف 
الدولر الأمريكي، تاركا اثرا �ســعبا ل يح�ســب 
ب�ســاآلة الغــورات، بل بخ�ســائر كبــرية احيانا 
على القت�ســاد الوطني. حيــث تتاأثر التعامالت 
اليوميــة  يف حيــاة الفل�ســطينيني نتيجــة لهــذا 
التذبذب امل�ستمر، ويوؤثر ذلك على الأفراد ب�سكل 
خا�ــص والقطاعــات القت�ســادية واملوؤ�س�ســات 

وال�سركات ب�سكل عام. 

�صرر يف اإيجار املنزل
منري القا�ســم اأحد املت�سررين من تذبذب اأ�سعار 
الدولر يف فل�سطني، كونه موظفا يتقا�سى راتبه 
بال�ســيقل، يف حــني اأن التزاماته املاليــة كاإيجار 
املنــزل تتم بالدولر، وبالتايل فاإنه ي�ســطر لدفع 
�ســواقل اأكرث عند ارتفاع اأ�سعار �سرف الدولر. 
وعــن ذلــك يقول: "لــدي العديد مــن اللتزامات 
التي اأ�ســددها بالدولر، فمثــال قيمة اإيجار منزيل  
ت�ســاوي 400$ كنت اأ�ســددها بال�سيقل يف بع�ص 
الفــرتات مبــا يعــادل 1400 �ســيقل، يف حني اأين 

اأ�سددها الآن مبا يقارب 1600 �سيقل". 

تذبذب يف ت�صديد القرو�ص
تتقا�ســى راتبهــا  التــي  نــادر  وت�ســري مي�ســاء 
بالــدولر اإىل اأنهــا ت�ســدد اأق�ســاط قر�ــص البنك 
بال�سيقل، وتقول اأنه "عند ارتفاع اأ�سعار �سرف 
الدولر، فاإن قيمة ت�سديد الق�سط بال�سيقل ترتفع 
واأ�ســتفيد من فــارق ال�ســعر، بحيث يكــون عدد 
الدولرات اأقل والعك�ص �سحيح، ولذلك يختلف 
ت�ســديد الق�سط لدي، اإما بزيادة اأو نق�سان تبعا 

لأ�سعار ال�سرف".
بينمــا ي�ســكل تذبــذب اأ�ســعار �ســرف الــدولر 
لــدى خليل مناع وهو �ســاحب �ســركة �ســياحة 
الإيــرادات  يف  تباينــا  اهلل،  رام  يف  وا�ســتثمار 
اإيراداتــه  معظــم  اأن  ظــل  يف  وامل�ســروفات، 
بالــدولر فيمــا تكــون اأغلــب م�ســروفاته، ومن 

بينها رواتب العمال، بال�ســيقل. ويو�سح مناع: 
"انخفا�ص اأ�سعار �سرف الدولر مقابل ال�سيقل 
يرتب على ال�ســركة التزامات وم�ســاريف اأكرب، 

والعك�ص �سحيح". 

نظام نقدي متعدد العمالت 
ويتعامــل نظام النقــد مع ثالث عمالت رئي�ســية 
)�ســيقل- دولر- دينار(، يعود ا�ســتخدامها اإىل 
بروتوكــول باري�ص القت�ســادي عام 1994 بني 
منظمــة التحريــر واجلانــب ال�ســرائيلي، الذي 
عالج امل�سائل النقدية املتعلقة يف تنظيم الن�ساط 
النقــدي وامل�ســريف، بايــراد ن�ــص يفيــد باإبقــاء 
وا�ســتخدام ال�ســيقل الإ�ســرائيلي عملة ر�ســمية 
يف مناطــق ال�ســلطة وي�ســتخدم لت�ســوية كافــة 

املدفوعات الر�سمية وغري الر�سمية. 
وي�ســري ال�ســحايف واملحلــل القت�ســادي جعفر 
�ســدقة اإىل اأن ال�ســيقل هو عملة التداول اليومي 
يف البيع وال�ســراء، بينما ي�ســكل الدولر العملة 
وت�ســديد  ال�ســتثمارات،  غالبيــة  يف  الدارجــة 
واملدار�ــص،  القرو�ــص،  كاأق�ســاط  اللتزامــات، 
وجــزء من املنــازل، ويبقــى الدينار م�ســتخدما 
يف العقود العقارية، ك�ســراء الأرا�سي واملنازل 

وغريها من العقارات.

الرتكيز على ا�صتخدام الدوالر 
واأو�ســح مديــر دائــرة الأبحــاث وال�سيا�ســات 
النقدية يف �ســلطة النقــد حممد عطا اهلل اأنه تعزز 
ا�ســتخدام الــدولر يف الآونــة الأخــرية،  كــون 
موؤ�ســرات القت�ســاد المريكي تبني اأنه يتعافى 
مب�ســتوى اأعلى من املتوقع، واأنه من املرجح اأن 
يرفــع البنك الفيــدرايل المريكي �ســعر الفائدة، 
ولذلــك عززت الثقــة بالــدولر وزاد الطلب على 

العملة. 
وبني عطا اهلل اأن اعتماد موازنة ال�ســلطة ب�ســكل 
رئي�ســي على املنح وامل�ساعدات التي يف معظمها 

تاأتــي بالــدولر، �ســاهم بتفعيــل دور الــدولر، 
ل �ســيما اأن جــزًءا كبــرًيا من رواتــب القطاعات 
اخلا�ســة بالدولر وله قبول يف التعامل يف اأغلب 

القطاعات، ومنها املحالت واملطاعم.

الو�صع االقت�صادي يف ظل
تذبذب اأ�صعار ال�صرف 

ويتمخ�ص عن تغريات اأ�ســعار ال�ســرف وجود 
فئات رابحة واأخرى خا�ســرة، وذلك تبعا لآلية 

تعاملها اإذا كانت من دولر ل�سيقل اأو العك�ص.  
ويوؤثــر التبايــن يف اأ�ســعار ال�ســرف اأول علــى 
بعمــالت  وينفقــون  يتقا�ســون  الذيــن  الأفــراد 
خمتلفــة، ما يوؤثر علــى اإمكانية الإنفاق والقدرة 

ال�سرائية.
ويو�سح �سدقة اأن "الغالبية العظمى يتقا�سون 
رواتبهــم بال�ســيقل، �ســواء موظفــو احلكومــة 
او عــدد كبــري مــن موظفــي القطــاع اخلا�ــص، 
والعاملــون يف اإ�ســرائيل، وان الرتفــاع يف قيمة 
الدولر، كما يحدث حاليا، ي�ســكل �سربة كبرية 
ال�ســرائية، وبالتــايل مل�ســتوى حيــاة  لقدرتهــم 
اأ�ســرهم، بينمــا مــن لديــه ا�ســتثمارات مقيمــة 
بالــدولر او الدينــار، كالأ�ســهم مثــال، او لديــه 
مدخــرات بهاتني العملتني، فــان ارتفاع الدولر 
يعني تعظيم ثروته، كما ي�ســتفيد منه اأي�سا من 
يتقا�ســون رواتبهم بالدولر كموظفي املنظمات 
غري احلكوميــة، وبع�ــص ال�ســركات التي تدفع 

رواتب بهاتني العملتني".
من جانب التجار وامل�ســتوردين، يف�ســر �سدقة، 
باأن انخفا�ص الأ�ســعار �ســيوؤثر على مبيعاتهم، 
مــا يجعلهم يرفعون الأ�ســعار ليعو�ســوا الفرق 
يف البيع كونهم ي�ستوردونها بالدولر ويبيعونها 
بال�ســيقل. وارتفاع الدولر يــوؤدي لرتفاع كلفة 
ال�سترياد من اخلارج، خ�سو�سا ان عددا كبريا 
من ال�سلع، ل �ســيما الأ�سا�سية، اأ�سعارها مقيمة 
بالــدولر وتدفع بالــدولر، ما يعنــي يف النهاية 

�قت�ساديون: تذبذب �لدولر يزيد �لفقر فقر� و�لغني �رتباكا.. و�لكل يف يد �أمركا

املزيــد من العبــاء علــى املواطنني واإ�ســعاف 
قدرتهم ال�سرائية. 

ويو�سح �سدقة: "كذلك المر مع ال�سركات التي 
تبيــع منتجاتهــا مــن �ســلع وخدمات بال�ســيكل، 
بينمــا عملة موازنتهــا بالــدولر او الدينار، فان 
ارتفاع الدولر خالل ال�ســنة الأخرية ترك اآثارا 
�ســلبية على �ســايف اأرباحها، وهنــاك الكثري من 
ال�سركات اظهرت ميزانياتها ارتفاعا يف اإيراداتها 
وارباحها عند احت�ســابها بعملة ال�ســيقل، بينما 
انخف�ست هذه الإيرادات والأرباح عند حتويلها 

اإىل الدولر او الدينار".

�صرر على وزارة املالية اي�صا
اأمــا على م�ســتوى القطاع العــام، فيبني عميد 
كليــة القت�ســاد يف جامعــة النجــاح طــارق 
احلــاج اأنــه "مــع ارتفــاع الــدولر تنخف�ــص 
اإمكانيــة الإنفــاق لأنهم يتقا�ســون بال�ســيقل، 
وت�ســبح املقــدرة ال�ســرائية اأقــل، واإمكانيــة 
ح�سول وزارة املالية الفل�سطينية على الدعم 
وامل�ســاعدات ب�ســبب ارتفــاع الدولر �ســوف 
تقــل.  وبالإ�ســافة اإىل ذلك، �ســتزيد �ســعوبة 
اللتزامــات،  �ســداد  علــى  الــوزارة  قــدرة 
ال�ســلطة  حل�ســاب  املنجــزة  وامل�ســاريع 

�ســتنخف�ص، لأن هــذه امل�ســاريع تكون مربمة 
باتفاقــات بالدينار اأو الــدولر، بينما اإيرادات 
ال�ســلطة الفل�سطينية من ال�ســرائب بالتحديد 
هــي بال�ســيقل الإ�ســرائيلي وبالتــايل، فالقيمة 
وبالتــايل  تنخف�ــص،  لالإيــرادات  احلقيقيــة 

املقدرة على الإنفاق وت�سديد الديون تقل". 

حماوالت للحد من اأثر التذبذب 
وي�ســري عطــا اهلل اإىل اأن اإحــدى الطــرق التــي 
تخف�ــص فيهــا تداعيــات هــذه التذبذبــات، هي 
جعل م�ســادر الدخــل بنف�ص عملــة اللتزامات 
قدر الإمكان، وفيما يخ�ص بع�ص املوؤ�س�ســات، 
يقول عطا اهلل: "جلاأت بع�ص ال�ســركات حللول 
بديلــة مــن خــالل تثبيت �ســعر �ســرف داخلي 
معــني بغ�ص النظر عن �ســعر ال�ســرف احلايل 

�سواء اأعلى اأو اأقل".
يف املجمــل، فــان ا�ســتمرار هذا الو�ســع النقدي 
لغياب عملة وطنية ووجود ثالث عمالت اأجنبية 
متداولة ر�ســميا، يجعل من املواطن الفل�سطيني 
عر�ســة لتاأثريات حادة لتقلب اأ�ســعار الدولر، 
كمــا يبقي قدرة ال�ســلطة على و�ســع �سيا�ســات 
نقدية واقت�ســادية تخفف على املواطن وحتقق 

له �سبل العي�ص الكرمي، قريبة من ال�سفر.

جعفر �سدقة.طارق احلاج.

بذبح وقتل  "اأخاف من داع�ص لنهم يقومون 
اىل  جــاءوا  ولــو  ال�ســالم،  لت�ســويه  النا�ــص 
بلــدي، ف�ســاأقاوم واأدافع عن وطنــي، والدين 
الــذي يدعون لــه هو ديــن خاطئ، ولــو قالوا 
يل ان اذهــب للعــراق، فلن اأذهــب، لأين اخاف 
ان يقتلــوين او اأن ي�ســاألوين �ســوؤاًل اعجــز عن 

الجابة عنه فيذبحوين".
وملعرفــة راأي الأهــايل، التقــت "احلــال" علي 
اأبــو لبدة وهــو اأب لأطفال تــرتاوح اعمارهم 
بــني ال�ساد�ســة والثانية ع�ســرة، حيــث قال: 
اأولدي ما يرونه يف هذه  اأن يقلد  "اأخاف من 
الفيديوهــات، حيــث اإن عندي طفاًل اأ�ســعر اأن 
ن�سبة العنف قد زادت عنده ب�سبب فيديوهات 
داع�ــص، رغم اأنــه مل يكن هكــذا، وقد لحظت 
اأنــه يحلــم بالليــل وكاأنه يت�ســاجر مــع اأطفال 
اآخرين اثنــاء نومه، وازداد عنفــه مع اخوته 
وا�ســدقائه. ويف هــذه اليام، ا�ســبح اجلميع 
يتدخــل يف تربيــة الهــل لأطفالهــم، ومل تعــد 
مراقبتهــم امرا �ســهال، لنــه ا�ســبح باإمكانهم 
م�ساهدة اأي �سيء وهم يجل�سون معك يف نف�ص 

الغرفة".
الهــايل  واجــب  مــن  اأن  "اأرى  واأ�ســاف: 

ظــل  يف  اأكــرث  ب�ســكل  لأطفالهــم  ينتبهــوا  اأن 
التكنولوجيــا وان يحر�ســوا على التحدث مع 
اطفالهــم لكــي يخففــوا مــن طريقة ا�ســتجابة 
اطفالهم للم�ساهد التي تعر�ص امامهم، لننا مل 

نعد قادرين على ان مننعهم من م�ساهدتها".
امــا راأي ذوي الخت�ســا�ص يف علــم النف�ــص، 
فقــد قالــت اأخ�ســائية علــم النف�ــص الدكتورة 
اآلء �ســحويل برغوثــي: "تختلــف التاأثــريات 
الناجتــة عن فيديوهات داع�ص من طفل لخر، 
فيمكن ان ي�ساب الطفل بالنطوائية او التبول 
الالاإرادي ب�سبب امل�ساهد العنيفة التي يراها، 
ومبا ان الطفال يحلمون مبا ي�ساهدونه خالل 
النهار، فيمكن ان يحلم الطفال بهذه امل�ســاهد 

التي �ساهدوها".
تنعك�ــص  ان  "ميكــن  الربغوثــي:  وت�ســيف 
هــذه الفيديوهات على ت�ســرفات الطفال من 
خــالل تقليدهم ملــا يرونــه يف الفيديوهات، او 
ان ي�ســبح عندهــم هاج�ص خــوف من داع�ص، 
كاأن يهــرب الطفــل اذا راأى �سخ�ًســا �ســاحب 
ذقــن طويلــة، فيعتقدون انه �ســخ�ص �ســيئ، 
وميكن اي�سا ان يتحول الطفل ل�سخ�ص عنيف 

وعدواين".

"ومــا يزيــد املو�ســوع  وتتابــع الربغوثــي: 
جتنــب  ي�ســتطيعون  ل  الطفــال  ان  �ســوءا 
ممار�سة العنف فيقابلون العنف بعنف ولي�ص 
بحــوار، لذا، فعلى الهــل ان يراقبوا اطفالهم 
ويحموهــم من خالل زيــادة الوعي عن داع�ص 
وي�ســعروهم بالأمــان حتى ل يخافــوا مثاًل يف 
حالة روؤيتهم ل�ســخ�ص ي�ســبه "داع�ص" او ان 

يخافوا من ان ياأتي داع�ص اىل فل�سطني".
جتنــب  يف  دوًرا  لالهــل  ان  الربغوثــي  وراأت 
الآثــار النف�ســية مــن خــالل مناق�ســة اطفالهم 
مبــا يح�ســل معهــم بطريقة جيــدة ل تخيفهم 
ول تنعك�ص �ســلبا عليهــم، مطالبة بــان تكون 
العالقة بني الهل والطفال عالقة مبنية على 
الثقــة حتى ل يخــاف الطفال مــن ان يقولوا 
اأي �ســيء يح�ســل معهــم عقــب م�ســاهدتهم 
ملذابــح داع�ــص، فالبعد بني الأهــايل واطفالهم 
لــه دور كبري يف ا�ســتجابة الطفال ملــا يرونه 
يف الفيديوهــات، لــذا يجــب ان تكون ال�ســرة 
متما�ســكة لكي ي�سعر الطفل بالأمان وان هناك 

ملجاأ لهم من كل املخاوف هو الأ�سرة.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

�ل�سريع للللللتللدخللل  مللطلللللوبللة  و�لأ�لللسلللرة  �لأطللللفللللال..  تللرعللب  د�علل�للض  فلليللديللوهللات 

مل تعد هناك فيديوهات م�ســموحة م�ساهدتها 
"للكبــار فقــط"، واأ�ســبح كل �ســيء متاحــا 
بف�ســل  والكبــار  ال�ســغار  مــن  للم�ســاهدة 
و�ســائل التوا�ســل الجتماعــي، و�ســار مهما 
اكرث البحث عن و�ســائل حلمايــة الطفال من 
ت�سوهات كثرية جراء م�ساهدتهم الت�سجيالت 

ال�سعبة والدموية.
اأثرا  "فيديوهــات داع�ص املليئــة بالدم ترتك 
كبــريا علــى نف�ســية الطفــال"، هــذا مــا قاله 
"احلــال" هنــا تر�ســد  مراقبــون واأهــاٍل، و 
راأي اأطفال وعائالت وخرباء ملعرفة ال�ســرر 

وحماولة منعه.
علــى  الفيديوهــات  هــذه  تاأثــري  وملعرفــة 
الطفال، التقت "احلال" اأطفاًل �ســاهدوا هذه 
الفيديوهات. يقول حممد العمري )11 عاًما(: 
"راأيــت داع�ص وهو يحرق معاذ الك�سا�ســبة 
بعــد اأن اأطلــق النار علــى طائرتــه واأوقعها، 
ثم و�ســعوه يف ال�ســجن وحرقــوه، وقد راأيت 
داع�ــص يذبــح ال�ســحايف �ســتيفن، ولــو جــاء 
داع�ص اىل فل�ســطني، ف�ساأخرج من البلد، واذا 

راأيــت �سخ�ًســا ينتمي لداع�ص، ف�ســاأهرب من 
املــكان الــذي يتواجد فيه". وي�ســيف حممد: 
"ل اعتقد ان ال�سالم يقوم بهذه ال�سياء، لأن 

ال�سالم دين جيد ول يحل القتل".
ويف ال�ســياق ذاتــه، قــال عمــر الرامــي )12 
"�ســاهدت فيديوهــات داع�ــص علــى  عاًمــا(: 
الأخبــار، ولكــن الخبــار ل تن�ســر الفيديــو 
كامال، ولذلك اأتوجه اىل الفي�سبوك اأو اإىل قناة 
داع�ص لأ�ســاهد الفيديو كامال، ولكني اأعلم ان 
داع�ــص يقــوم بهــذه العمال من اجل ت�ســويه 
�سورة ال�سالم، ولو راأيت �سخ�سا من داع�ص 
وكان معي ا�سخا�ص اآخرون، ف�ساأقول له انت 

داع�ص وانت �سيئ جدا".
واأ�ســاف الرامــي: "اأحــب اأن اأ�ســاهد العديد 
مــن ال�ســياء لداع�ــص، ولكن اذا جــاء داع�ص 
ل  ثانيــة  دولــة  اىل  ف�ساأ�ســافر  فل�ســطني،  اىل 
يوجد فيها داع�ص، فقــد اأخافتني الفيديوهات 
عندمــا �ســاهدتها لأول مرة، ولكن مــع تكرار 

م�ساهدتها، فلم تعد تخيفني".
واأ�ســافت الطفلــة اأملريا �ســروف )11 عاًما(: 
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ع�ســرات ماليــني ال�ســواقل قيمة ما ت�ســتهلكه ال�ســبعة اآلف 
�ســيارة التابعة للحكومة �ســنوياً، التي يختلف ا�ســتخدامها 
بــني مدين وع�ســكري؛ فهنــاك 4500 �ســيارة تتبــع لالأجهزة 
المنيــة، و2500 تتبــع للقطاع املــدين، ما يرتك جمــاًل لدى 
املواطن لإثارة اجلدل حولها بني الفينة والخرى، فالبع�ص 
ينتقــد وجودهــا اأ�ســال ويعتربهــا ا�ســتنزافا للمــال العــام، 
واآخرون يعتربونها ا�سا�سية لعمل القطاع العام، وان اإنفاقها 

بالإمكان التحكم به من خالل الرت�سيد واخلطط الدائمة. 
"احلــال" قابلــت مديــر عــام دائــرة النقــل احلكومي يف 
وزارة املوا�ســالت حممــد احلــالق الذي اعتــرب ان قطاع 
ال�ســيارات احلكوميــة اأ�ســبح منظمــاً منــذ �ســدور قرار 
جمل�ــص الوزراء عــام 2010 الــذي اأمر بتقنني ا�ســتخدام 

ال�سيارات وحتديد ا�ستخداماتها.

هناك قانون
وقال اإن ال�ســيارات احلكومية تنق�سم اىل نوعني: �سيارات 
خم�س�ســة للوزارات واخــرى ع�ســكرية، وكالهما يتنوع 
بــني �ســيارات �سخ�ســية وخا�ســة بحركــة الــوزارة او 
املوؤ�س�سة المنية، وبني اأن ال�سيارات ال�سخ�سية اخلا�سة 
بالــوزارات ل تعطى ال للوزيــر او الوكيل او املحافظ او 
رئي�ــص هيئة معينــة او من ميتلكــون رتباً م�ســابهة، واأن 
ذلــك قانــوين ومن�ســو�ص عليــه يف القانون الذي ا�ســدره 
جمل�ص الوزراء عام 2010 الذي اأعطى احلق لأ�ســحابها 
با�ســتخدامها لغرا�ص �سخ�سية بقليل من التقييدات التي 

تتعلق مبنع ا�ستخدام البناء لها او ا�ساءة ا�ستخدامها. 

ال�صيارات الع�صكرية
واأ�ســاف احلالق: "اأما ال�ســيارات الع�سكرية التي تعطى 
لأ�ســخا�ص، فتلــك ل تاأخــذ بالعتبــار الرتبــة الع�ســكرية 

علــى قــدر احلاجة اىل ذلــك، اأي انه لي�ص �ســرطاً اأن يكون 
جميع الع�ســكريني الذين يحملون رتبة رائد مثاًل ميتلكون 
�سيارة حكومية، فهناك بع�ص الع�سكريني ممن معهم رتب 
عالية ل ميتلكون �ســيارة نظرا لأن الظروف اخلا�ســة بهم 
ل حتتــاج ل�ســيارة". وقال انــه ميكن ان يكــون مدير فرع 
�ســرطة يف حمافظة معينة لديه رتبة متو�سطة  لكنه ميتلك 
�ســيارة، وهــذا اأي�ســاً على اعتبــار ان ذلك حالة خا�ســة، 
اإل يف حالــة العميــد اأو العقيد اأو اللــواء، فهوؤلء جميعهم 

يح�سلون على �سيارات.
املــدين  النوعــني  كال  يف  احلركــة  �ســيارات  اأن  واأ�ســاف 
والع�ســكري، ل تتحــرك ال باأمر ماأمــور احلركة املوجود 
يف كل موؤ�س�ســة وامل�ســوؤول عــن جميع ال�ســيارات التابعة 
للموؤ�س�ســة المنية اأو للوزارة، وهو امل�ســوؤول اأي�ســا عن 
�ســيانتها وتكاليف ال�ســتخدام، �سمن نظام حمدد ت�سرف 

عليه دائرة النقل احلكومي التابعة لوزارة املوا�سالت. 

ال�صيارات الباهظة الثمن والتكاليف
وعنــد �ســوؤال احلــالق عــن �ســبب ا�ســتخدام ال�ســيارات 
الباه�ســة الثمــن، ذات املحــركات الكبــرية، فاأجــاب اأن 
احلكومة جمربة على ا�ســتخدام مثل هذه ال�ســيارات على 
اعتبــار اأنهــا جميعها منــح من دول اخلارج ول ت�ســرتيها 
ال�ســلطة، وبــني اأن بع�ســها جاءت �ســمن م�ســروع معني 
وعنــد نهاية امل�ســروع تبيعهــا احلكومة وت�ســع ثمنها يف 
اخلزينــة، واأحياناً يكون م�ســروفها على امل�ســروع الذي 
جاءت من اأجله، واو�ســح اأن الوزارة ب�ســدد اجناز اآلية 
جديــدة للتخل�ص مــن جميع ال�ســيارات الباه�ســة الثمن 
التي تتميز مب�ســروفها العايل من خالل بيعها وا�ســتبدالها 

ب�سيارات اقل ثمنا وتكاليف.
اأمــا ال�ســيارات المنيــة الباه�ســة الثمــن، فقــال اإنــه يف 

جميع دول العامل يتم ا�ســتخدام مثل تلك هذه ال�ســيارات 
تتحمــل  لهــا  بديــل  يوجــد  ل  لأنــه  المنيــة،  لالغرا�ــص 

ال�ستخدام المني. 
اأن  احلــالق  بــني  ال�ســيارات،  بلوحــات  يتعلــق  وفيمــا 
ال�ســيارات التي حتمل الرقم "99" هي نف�ص ال�سيارة التي 
حتمــل لوحة حمراء، لكــن الوىل مت تخ�سي�ســها للتحرك 
يف مناطــق خارجــة عــن نطــاق ال�ســلطة نظــرا لتعقيدات 
الحتالل على ال�ســيارات التي حتمل "منرة" حمراء على 
احلواجز بــني املحافظــات ويف الطرق اخلارجيــة، كونها 
غــري لفتة للنظــر كاحلمراء، ومن ناحيــة اأخرى ميكن اأن 
تكون ال�ســيارات تتبع جلهاز مكافحة املخدرات او جلهاز 
املخابــرات او �ســيارات خا�ســة بالبحــث والتحــري، ول 

يعقل ان تكون حمراء ولفتة للنظر. 
واأ�ســاف اأن هناك بع�ص ال�سيارات حتمل رقما عاديا مثل 
اي مواطــن ولي�ســت "99" ول حمــراء، وهــذه ل يتجاوز 
عددهــا 50 �ســيارة ومت �ســرفها ب�ســكل موؤقــت لغرا�ص 

خا�سة لها عالقة بامور اأمنية ول�سخا�ص معينني.

بع�ص ال�صخ�صيات العامة ظلمت يف االتهامات
واأو�ســح احلالق اأن قرار جمل�ص الوزراء ال�ســالف الذكر 
فيمــا يتعلــق بال�ســيارات احلكوميــة، قــرار ظلــم الكثــري 
مــن ال�سخ�ســيات واملراكــز احل�سا�ســة التــي بحاجــة اىل 
�ســيارة مثــل مراقب املــرور العام وامل�ســوؤول عــن حركة 
جميــع املركبــات يف الوطن، وكذلك رئي�ــص النيابة ووكيل 
النيابة ومدير عام اجلمارك ومدير �ســريبة الدخل اللذان 
يتحكمان بن�ســبة كبرية من اأموال الوطن، فهوؤلء ل يعقل 
ان يتنقلوا باملوا�ســالت كون و�ســعهم ح�سا�سا، على حد 
تعبري احلالق، وهذا ما يربر وجود الكثري من التجاوزات 
للقانون، كامتــالك العديد من املوظفني العاديني يف وزارة 

مدير عام �لنقل �حلكومي يو�سح �لإيجابيات و�ل�سلبيات
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املالية ل�ســيارات �سخ�ســية. وحول ذلك، قــال احلالق اإنه 
جهــة تنفيذية بهذا ال�ســاأن ويطبق القانون فقط وي�ســدر 
مالحظــات ملجل�ص الــوزراء الذي يقع علــى عاتقه القرار، 
وبــني اأن هنــاك العديــد من التجــاوزات التي ت�ســلهم من 
خالل �سكاوى بع�ص املواطنني التي تتم متابعتها عن كثب 
ومالحقتها، و�ســبب ذلك عدم وجود نظام وا�ســح حلركة 

ال�سيارات. 
ويف نف�ص ال�سياق، قال مدير وحدة بناء القدرات والعالم 
يف "الئتــالف مــن اجــل النزاهة وامل�ســاءلة اأمان" ف�ســل 
�سليمان: " قمنا نحن يف موؤ�س�سة اأمان عام 2010 مبالحقة 
ومراقبــة ال�ســيارات لوقف هــذا الهدر نتيجــة العديد من 
ال�ســكاوى التــي وردتنا، واحرتمنا قــرار احلكومة حينها 

الذي اأمر بتقنني ا�ستخدامها".
وبــني اأن النظــام والقــرار احلكومي اليجابــي الذي كان 
عــام 2010، عاد اىل نقطة البداية الآن وكاأن �ســيئا مل يكن 

ويتم حاليا ت�ســجيل العديد من التجاوزات بهذا ال�ســدد، 
وا�ســاف: طالبنا منذ عام 2014  بنظام وا�ســح و�ســارم 
لتنظيم حركة ال�سيارات احلكومية، ونطالب بتنفيذ وعود 
وزير املوا�سالت يف هذا املجال الذي وعد بحمالت مالحقة 
جديدة واتخاذ اجراءات جديدة مبا ي�ســمن ال�ســتخدام 
الوا�ســح لها ووقف هدر املال العام، وتكون هناك معايري 
�ســيارة  كل  ل�ســتخدام  ر�ســمية  كتــب  �ســمن  وا�ســحة 
حكومية، حتى لو مت ا�ستخدامها م�ساء، كي ل نرتك جمال 

للت�سكيك باأي �سيارة.
وحول ا�ستخدام ال�ســيارات الباه�سة الثمن، قال �سليمان 
اإن قــرار جمل�ص الوزراء كان وا�ســحا وهو ا�ســتخدام كل 
ال�ســبل من اأجل التقنني والرت�سيد، مبا فيها وقف ا�سترياد 
�سيارات باه�ســة الثمن مع الت�ســديد على امكانية حتديد 
نــوع ال�ســيارة من قبل اجلهة املتربعة بهــا، واأنه ل يوجد 

ممول يفر�ص نوع ال�سيارة.

بعد ان�سمام دولة فل�ســطني للمحكمة اجلنائية الدولية 
ب�ســكل ر�سمي مطلع ني�ســان اجلاري، وح�ســولها على 
اخلطــوة الأوىل يف الطريــق اإىل اإدانة اإ�ســرائيل وتقدمي 
قادتهــا كمجرمي حرب �ســد الإن�ســانية اأمــام املحكمة، 
اجتهــت كافة الأنظار اإىل اللجنة الفل�ســطينية القانونية 
التي �ســكلت ملتابعة هذا امللف، وطرح ت�ســاوؤلت حول 
مدى جناحها وقدرتها يف الت�سدي لل�سغوط وتقدمي كل 

الأدلة ملحاكمة قادة اإ�سرائيل.
�ســحيفة "احلال"، قلبت اأوراق ملف اللجنة القانونية 
الفل�ســطينية التي �ســكلت بقــرار من اللجنــة التنفيذية 
ملنظمــة التحريــر، وقــراأت يف تفا�ســيل عملهــا وهويــة 
اأع�ســائها واأبرز امللفات التي �ستتم معاجلتها وتقدميها 
قــد تعرت�ــص  التــي  وال�ســعوبات  الدوليــة  للمحكمــة 
طريقهــا، لالإجابــة عــن ت�ســاوؤل واحد وهــو: هل ميكن 

فعلياً اإدانة اإ�سرائيل؟

اأدلة وحتدٍّ
يوؤكــد مديــر مركــز امليــزان حلقوق الإن�ســان وع�ســو 
اللجنــة الوطنيــة العليــا ملتابعــة اجلنائيــة الدوليــة 
ع�ســام يون�ص، اأن اأمــام اللجنة العليــا عقبات وملفات 
كثــرية جدًا �ســتحاول جتهيزها ب�ســكل كامل لعر�ســها 
علــى املحكمــة الدولية للبت فيها والبــدء يف التحقيقات 

الر�سمية.
ويو�ســح يون�ــص ل�ســحيفة "احلــال" اأن اللجنــة التي 
�ســكلت بقــرار من الرئي�ــص حممود عبا�ص جمــرد غطاء 
�سيا�ســي ملتابعة امللــف باأكمله، لكن �ســتتفرع منها عدة 
جلان متخ�س�ســة ملتابعة كل الق�سايا املتعلقة بارتكاب 

اجلانب الإ�سرائيلي جرائم بحق ال�سعب الفل�سطيني يف 
قطاع غزة وال�سفة الغربية املحتلة.

وحــاول يون�ص تو�ســيح دور وعمــل اللجنــة، فاأكد اأن 
اللجنة العليا جاءت بقرار من اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير ملتابعة ملفات اجلرائم الإ�ســرائيلية وتقدميها 
للمحكمة الدولية، ولكن لي�ســت هــي التي تقوم بذلك بل 
اللجنة التي �ســكلت ملتابعة كل ملف على حدة واأبرزها 
احلــروب الثالث علــى قطاع غــزة وملف ال�ســتيطان، 

اإ�سافة مللفات اأخرى تدين اإ�سرائيل.
وي�سري ع�سو اللجنة الوطنية العليا، اإىل اأن امللفات التي 
متلكهــا اللجنة تدين الحتالل الإ�ســرائيلي وت�ســعه يف 
قف�ص التهــام والإدانة، ولكن نحن ننتظر الآن اأن ُتعلن 
املحكمة الدولية ب�ســكل ر�ســمي البدء بعمليات التحقيق 
بناًء على امللفات املتوفــرة لديها وتتعلق بجرائم حرب 
اإ�ســرائيلية. وي�ســيف ان النتقادات التي وجهت للجنة 
التي مت ت�ســكيلها كانت ب�سبب �سوء فهم من قبل البع�ص 
وعــدم معرفتهــم بالدور الذي تقــوم به اللجنــة ملتابعة 
اجلرائم الإ�سرائيلية يف حمكمة لهاي الدولية، مو�سحاً 
اأن اللجنة �سيا�ســية واأن كافة اللجــان املنبثقة عنها هي 

التي �ستقوم بالعمل على اأر�ص الواقع.
اأن اللجــان الفرعيــة �ســتتكون مــن خــرباء  ويو�ســح 
و�سخ�ســيات فل�ســطينية وقانونيــة كبرية جــدا وذات 
وزن للم�ساعدة يف اإجناح اخلطوة الفل�سطينية يف اإدانة 
اإ�ســرائيل وحتميلها م�ســوؤولية اجلرائم التــي ارتكبتها 

بحق ال�سعب الفل�سطيني.
ويقــول يون�ــص: "بعــد اكتمال عمــل اللجان الرئي�ســية 
والفرعية وجتهيــز كل امللفات الالزمة للتقدمي للمحكمة 

تعامــل  كيفيــة  وهــي  اأخــرية  عقبــة  تبقــى  الدوليــة، 
املحكمة الدولية مع امللفات الفل�ســطينية ومدى تاأثرها 
بال�ســغوطات الأمريكيــة والإ�ســرائيلية عليهــا وعلــى 

القرارات التي �ستتخذها".
وكانــت حمكمة اجلنايــات الدولّية اأعلنــت فتح حتقيق 
اأّويل حــول جرائم حرب مفرت�ســة ارتكبت منذ حزيران 
2014 يف فل�ســطني، وهــو ال�ســهر الــذي �ســهد احلــرب 
علــى غّزة، بعــد اإيداع فل�ســطني اإعالناً مبوجــب املاّدة 
رقــم 12/3 مــن ميثــاق رومــا الأ�سا�ســّي لــدى حمكمة 
اجلنايات، الذي منحها اخت�سا�ص التحقيق يف اجلرائم 
التي ارتكبت يف الأرا�سي الفل�سطينّية املحتّلة، مبا فيها 

القد�ص ال�سرقّية منذ 13 حزيران 2014.
وت�ســمن املر�ســوم الرئا�ســي ب�ســاأن ت�ســكيل اللجنــة 
الوطنيــة العليــا امل�ســوؤولة عــن املتابعة مــع املحكمة 
الطبقــات  كافــة  متثــل  اأ�ســماء  الدوليــة  اجلنائيــة 
الأرا�ســي  يف  والقياديــة  املجتمعيــة  واملوؤ�س�ســات 
الفل�سطينية وممثلني عن قيادة حركة حما�ص، و�ستقوم 
اللجنة باإعــداد ملفني، وهما ال�ســتيطان واحلرب على 
غــزة، ليكونــا اأول امللفــات التي �ســرتفع كق�ســايا اأمام 
حمكمــة اجلنايات بعــد الإعداد لهما ب�ســكل جيد ودوَن 
ثغــرات، وهــذا يعنــي اأن ق�ســايا اأخرى �ســرتفع �ســد 

اإ�سرائيل بعد هاتني الق�سيتني.

عقبات كبرية
مــن جانبــه، قلــل اأ�ســتاذ القانــون الــدويل الدكتــور حنا 
عي�ســى، مــن ن�ســبة جنــاح امللفــات الفل�ســطينية التــي 
�ســتقدم اإىل حمكمــة الدوليــة يف حماكمــة قادة اإ�ســرائيل 

طريقها معبد بالألغام و�لأ�سو�ك

�للللللجللنللة �لللقللانللونلليللة للللللمللحللكللمللة �للللدولللليلللة.. �آملللللال مللعلللللقللة وعللقللبللات كللبللرة

على جرائمهم بحق �ســعبنا. واأ�ســاف عي�ســى ل�سحيفة 
"احلال": هناك عقبات داخلية وكبرية �ستقف عائقا اأمام 
جناح اخلطــوة الفل�ســطينية يف حماكمة الإ�ســرائيليني، 
اأبرزها يف امللفات التي �سيتم عر�سها على اللجنة الدولية 
وهــل هي كافية لإدانة قادة اإ�ســرائيل اأم �ســتفتح املجال 
لتربئتهم ب�ســبب �ســعف اأو اإهمال". واأو�سح عي�سى اأن 
املحكمة الدولية �ستكون لها اعتبارات خا�سة يف التعامل 
مــع امللفــات الفل�ســطينية، ومن �ســمن تلــك العتبارات 
التي �ســتقف عائقا كبريا هي يف حتديد الفرتة الزمنية يف 

مناق�سة تلك امللفات والبدء بالتحقيقات الر�سمية فيها.
واأ�ساف: "�سيواجه امللف �سعوبات كون الفل�سطينيني 
ل ميلكون ال�سيادة، واإ�سرائيل لي�ست ع�سوًا يف املحكمة 
الدوليــة، اإ�ســافة لعــدم وجــود ظهــر عربــي قــوي يف 

املحكمة مل�ساعدة الفل�سطينيني يف تخطي اأي اأزمة ميكن 
اأن تعرت�ص طريقهم".

واعتــرب عي�ســى اأن مثــل تلــك العقبــات مــن �ســاأنها اأن 
ت�ســاهم ب�ســكل كبري يف اإ�ســعاف املوقف الفل�ســطيني، 
وتقوية حجــة اجلانب الإ�ســرائيلي يف تربيره للجرائم 
التي ارتكبها، �ســواء يف حرب غزة اأو ملف ال�ســتيطان 

على الأرا�سي املحتلة.
واأ�ســاف يف ختام حديثه اأن ان�ســمام فل�سطني للمحكمة 
الدوليــة ما هــو اإل خطــوة اأوىل، وما زال اأمــام اللجنة 
عنهــا  املن�ســقة  الفرعيــة  الثــالث  واللجــان  الر�ســمية 
"القانونية واحلرب على غزة وال�ستيطان" عمل كبري 
وعقبــات اأكرث تقوم بها لإخ�ســاع القادة الإ�ســرائيليني 

للمحاكمة الدولية العادلة.

حنا عي�سى. ع�سام يون�ص.

ف�سل �سليمان.حممد احلالق.
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بعــد خم�ــص حــالت وفــاة ومــا يقــارب 120 
اإ�ســابة مبر�ــص اإنفلونزا اخلنازيــر حتى الآن، 
التقــت "احلال" مديــر دائرة الطــب الوقائي يف 
وزارة ال�ســحة د. �ســياء حجيجــة وطرحــت 
عليــه ال�ســوؤال الكبري الــذي يطرحــه اجلمهور 
عن جدوى طعــم انفلوزنزا اخلنازير، فاذا كان 
الطعــم متوفــرا، فلماذا هــذا الكم مــن الوفيات 

وال�سابات؟
واأو�ســح حجيجــة اأن طعــم مر�ــص انفلونــزا 
اخلنازيــر )ات�ــص 1 ان 1(  ل يعطى لكل النا�ص، 
وامنــا لفئات معينة مــن املجتمع، مثل احلجاج 
يف مو�ســم احلــج، ا�ســافة للفئــات ذات املناعة 
ال�سعيفة مثل مر�سى ال�سرطان والف�سل الكلوي 
والأمرا�ــص الرئوية املزمنة والقلب وال�ســكري 
ال�ســحة  وزارة  اأن  اىل  واأ�ســار  واحلوامــل. 
قامــت بتطعيم مــا يقــارب 20 الــف مواطن من 
هذه الفئات يف �ســهري ايلــول واكتوبر من العام 

املا�سي.
اأمــا عن تطور املر�ص وحاجتــه لطعم اأقوى، فقال 
حجيجــة اإن "امل�ســكلة لي�ســت يف توفــر الطعم او 
عــدم توفــره، ول نعتقد ان املجتمــع باأكمله يجب 
ان ياأخــد الطعــم فهناك فئات ترف�ــص هذا الطعم، 
ال ان القبــال علــى الطعم يزيد �ســنويا، والطعم 

لي�ــص حكرا على القطاع احلكومــي، فهو متوفر يف 
ال�سيدليات والقطاع اخلا�ص".

ون�ســح نقيــب ال�ســيادلة د. فواز �ســيام، النا�ص 
على اختالف اأعمارهم ون�ســبة مناعتهم ال�سحية، 
باأخــذ الطعم مع بداية �ســهر 9 من كل عام حلماية 
اأنف�سهم من انفلونزا اخلنازير التي تبداأ مع نهاية 
ف�سل ال�ستاء حتى منت�سف الربيع، فمعظم الدول 
تعتــرب اأخذ هذا الطعم �ســنويا مو�ســوعا اإلزاميا 

ملواطنيها.
واأ�ســار �سيام اىل اأن وزارة ال�سحة على جهوزية 
كاملــة ملكافحــة مثــل هــذه الأمرا�ــص، وتتوفــر 
لديهــا الطعومات، ومعدل احلالت التي اأ�ســيبت 
باملر�ص اذا ما قورنت بالدول املجاورة اأو ال�سرق 
الأو�ســط ب�سكل عام كانت اأقل ن�ســبة وهذا اإن دل 
على �ســيء فهو يدل على اأن ال�ســحة الفل�سطينية 
قامــت بواجبها وقدمــت العالجات، لكن امل�ســكلة 
بالوعــي لدى النا�ــص وال�ســتخفاف باملر�ص لدى 
معظمهــم، واعتباره انفلونزا عاديــة ما يوؤدي اىل 

ا�ستفحال املر�ص يف ج�سم امل�ساب ووفاته.
واأو�ســح �ســيام اأن اأعرا�ــص انفلونــزا اخلنازير 
تختلف عــن غريها من النفلونزا، فمن اأعرا�ســها 
ال�ســداع وارتفــاع درجة حرارة اجل�ســم ب�ســكل 
كبــري لت�ســل اىل 40 درجة وال�ســعور بر�ســو�ص 

للل طعم �إنفلونللز� �خلنازير.. وهل هو �إلز�مللي �أم �ختياري؟ هل َف�سِ
 نادين مسّلم* 

 أسمهان عمر قطنة* 

يف املفا�ســل والهزال ب�ســكل عام، اإ�ســافة اىل عدم 
�ســريان مفعول اأي نوع مــن الأدوية واملهدئات يف 

ج�سم املري�ص.
ون�ســح د. �ســيام بعزل امل�ســاب جزئيا عن باقي 
اأ�ســرته وعــدم القــرتاب من َنَف�ســه، وا�ســتخدام 
الكمامــات وتعقيــم اليديــن يف حــال مل�ســه حلــني 

�سفائه.
و�ســكر �ســيام مديريــات ال�ســحة علــى توفريها 
للطعــم بالرغــم مــن الظــروف املاليــة ال�ســعبة. 
واعتــرب انفلونــزا اخلنازير مر�ســا مو�ســميا منذ 

نهاية الت�ســعينيات، على عك�ــص الطبيب العام د. 
داوود اأبو �ســامة الذي اعتــرب انفلونزا اخلنازير 
مر�ســا غري مو�سمي، م�ســريا اىل ان ال�ستاء يلعب 
دورا كبريا يف انت�سار العدوى ولكنه لي�ص ال�سبب 

يف ظهور املر�ص.
واأ�ســاف د. اأبــو �ســامة اأن الطعــم للوقاية ولي�ص 
للعالج من املر�ص ول�ســنا بحاجة لح�ســار طعم 
جديــد بل بحاجة لن�ســر الطعم بني النا�ص ون�ســر 
الوعــي باأهمية اأخذ هــذا الطعم. وعر�ــص لنا اأبو 
�ســامة مر�ــص �ســلل الأطفــال كمثــال، فبعد ن�ســر 

الوعــي بني النا�ص يف فل�ســطني باأهمية اأخذ الطعم 
وعندما اأ�ســبح الطعم اإلزاميــا لالأطفال، انعدمت 
الوفيــات الناجتــة عن املر�ــص. وميكننــا القيا�ص 

على مر�ص انفلونزا اخلنازير.
ون�ســح اأبــو �ســامة النا�ــص باأخذ الطعــم لتجنب 
ال�ســابة باملر�ص، وال�ســراع بالتوجــه للطبيب 
اأحــد  مالحظــة  حــال  يف  للعــالج  وامل�ست�ســفى 

الأعرا�ص. 

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

د. داوود اأبو �سامة. د. �سياء حجيجة.د. فواز �سيام.

الإ�ســابة  قليلــة  عمومــاً  املوا�ســي  تعتــرب 
العنايــة  لهــا  قدمــت  اذا  وذلــك  بالأمرا�ــص، 
الالزمة على مدار ال�سنة، ولكن امل�سكلة تكمن 
يف اأن اأ�ســحاب املوا�ســي نــادرا مــا يتبعــون 
اأ�ســلوب التح�ســينات الدورية �سد الأمرا�ص 
اأن  مــن  نتيجــة خوفهــم  امل�ســتوطنة، وذلــك 
توؤثر هذه التح�ســينات على احلمــل او انتاج 
احلليــب، وبالتايل، يوؤجــل عدد كبري من مربي 
املوا�سي الطعومات اىل حلظة ظهور الأمرا�ص 
املوا�ســي  ا�ســتجابة  يقلــل  مــا  قطعانهــم،  يف 

للعالج.
ويف الآونة الأخرية، تف�سى مر�ص احلمى املالطية 
الذي اأ�ســيبت به املوا�ســي ب�ســكل عام، والأغنام 

ب�سكل خا�ص، ول �سيما يف القرى.
 ويوؤثــر هــذا املر�ــص علــى الن�ســان، فينتقل من 
احليــوان اىل الن�ســان عن طريق تنــاول احلليب 
كاجلبنــة  وم�ســتقاته  املب�ســرت(  )غــري  الطــازج 
واللبنــة. ومنــذ بدايــة العام، �ســجلت400  حالة 
اإ�ســابة باحلمى املالطية ح�سب اإح�سائية وزارة 

الزراعة.

حالة اإ�صابة
مريا اخلطيب اأ�سيبت باملر�ص. تقول اإن اأعرا�ص 
احلمــى بداأت بالظهور بعد 10 اأيام على الأقل من 
تناولها للجبنة التي ي�ســنعها اأ�سحاب املوا�سي، 
وبداأت هذه الأعرا�ص بارتفاع يف درجات احلرارة 
واآلم يف الراأ�ص والظهر واملفا�سل و�سعف عام يف 

اجل�سم.

راأي الطبيب
يقول الطبيــب العام طالل غازي اإن هذه الأعرا�ص 
تت�ســاعف يف حــال مت اكت�ســاف احلمــى يف وقــت 
متاأخر، فتظهر رجفة يف اجل�ســم ب�ســكل متدرج مع 
ازدياد يف ال�ســعور بالتعب وفقدان ال�ســهية، "ويف 
احلالت املزمنة، تنت�سر البكترييا امل�سببة للمر�ص 
)بكترييا برو�سيال( اىل اأع�ساء اجل�سم مثل الأمعاء 
الغــدد  ت�ســخم يف  املف�ســلي، ويحــدث  وال�ســائل 
الليمفاويــة يف الرقبــة وحتت الإبطني وت�ســخم يف 

الطحال والكبد، وقد توؤدي اىل وفاة امل�ساب".
وح�ســب ما اأفــاد غــازي، فــاإن لأمرا�ص املا�ســية 
خماطــر جمة على ا�ســحابها وعلى الن�ســان، اإذ 
"يتعر�ــص اأ�ســحاب املــزارع ب�ســكل مبا�ســر اىل 
العدوى جراء تعاملهم املبا�ســر مــع احليوانات، 
فتنتقــل المرا�ــص عــن طريــق دخولها اىل ج�ســم 
يف  اجلــروح  اأو  اخلدو�ــص  خــالل  مــن  الن�ســان 
جلد ال�ســخ�ص الــذي يعتني باملوا�ســي امل�ســابة 
باملر�ــص او عــن طريــق التنف�ص، كما يتعر�ســون 
خلطر املبيدات احل�ســرية امل�ســتخدمة يف حظائر 
الفو�ســفات  مثــل  متكــرر  وب�ســكل  احليوانــات 
الع�سوية والكارباماتات والبايرثرينات، فبع�ص 
اأ�سحاب املوا�ســي قد تظهر عليه اأعرا�ص للت�سمم 
بهــذه املبيــدات، خا�ســة اذا مل يلتزمــوا بارتداء 

معدات الوقاية الكافية".

راأي املزارع
، ان  يقــول اإدري�ــص ح�ســني، وهــو مربــي موا�ــصٍ
انت�ســار احلمــى املالطيــة ياأتــي نتيجة لتق�ســري 

وزارة الزراعة بتزويد اأ�ســحاب املوا�سي بالطعم 
وان  املنا�ســب،  املو�ســم  يف  الالزمــة  واللقاحــات 
الــوزارة ل تعطــي اهتمامها كامــال للمزارعني اإل 
بعــد انت�ســار الأمرا�ــص، علما انها قامــت بتوزيع 
طعم جماين على اأ�ســحاب املزارع اإل اأنه مل ي�سل 
اىل اجلميع ورمبا اقت�ســر على اأ�سحاب املوا�سي 

واملزارع الكبرية. 
وطالب املزارع ح�ســني وزارة الزراعة ب�سرورة 
تطبيــق الربامــج الوقائيــة الدورية، وحت�ســني 
الأغنام باللقاحات ح�ســب الربامــج املعتمدة لكل 
لقاح، ومكافحة الطفيليــات الداخلية واخلارجية 

وب�سكل مربمج وقائيا وعالجيا.
واأ�ســاف ح�ســني ان احلمــى اأثــرت ب�ســكل كبــري 
مبا�ســر وكبري على النتاج من احلليب وخا�ســة 
الأجبان، فابتعد امل�ستهلك عن �سرائها اأو تخزينها 
مــا اأدى اىل �ســعف ال�ســتهالك و�ســعف املردود 

املادي لأ�سحاب املوا�سي.

الوزارة: االغنام 
املهربة هي ال�صبب

مــن جهتــه، قال مدير عــام اخلدمــات البيطرية يف 
وزارة الزراعــة عمــاد مكركــر ان الــوزارة تعمل 
حاليا على تطعيم كافة املوا�ســي من عمر �سهرين، 
امل�ســابة وغــري امل�ســابة، والطعــم الــذي تقدمه 
الــوزارة جماين ويتلقاه املزارعون بعد الت�ســجيل 
لدى دائرة البيطرة ومن ثم يقوم موظفو الوزارة 

والبياطرة بعملية التطعيم.
واأ�ســاف: "تطلــق وزارة الزراعة حمالت تطعيم 

يف كل مو�ســم، ويوجد لدى الــوزارة حاليا مليون 
جرعــة يتــم توزيعهــا علــى اأ�ســحاب املوا�ســي، 
وخــالل اأ�ســبوع واحــد مت تطعيــم 25 األــف راأ�ص 
مــن الأغنام، واحلملة ما زالت جارية و�ست�ســتمر 
و6،   ، و5   ، الأ�ســهر4   لت�ســمل  �ســهور  خلم�ســة 
وموؤخــرا، كانــت هنــاك حملة يف مدينــة يطا، ومت 

تطعيم 8000 راأ�ص يف يوم واحد".
واأ�ســار مكركــر اىل م�ســكلة تهريــب الأغنــام مــن 
اإ�ســرائيل، "فكل احلالت املر�ســية التي ر�سدتها 
الوزارة كانت عبارة اأغناما مهربة من اإ�ســرائيل، 
باأ�ســعار  للتجــار  امل�ســابة  الأغنــام  بيــع  ويتــم 

رخي�ســة جــدا، وهذا اأحــد الأ�ســباب الرئي�ســية 
لنتقال العدوى.

والر�ســادات  الن�ســائح  بع�ــص  مكركــر  ووجــه 
لأ�ســحاب املوا�سي ب�ســرورة اللتزام بالت�سجيل 
لــدى دائــرة البيطرة حتــى يتمكن من احل�ســول 
على الطعم الالزم، وعدم ت�سنيع منتجات اجلبنة 
واللبنــة دون غليهــا، وتابــع ر�ســالته للم�ســتهلك 
بعدم تناول احلليب وم�ســتقاته اإل بعد معاملتها 

حراريا.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

400 �إ�سابة منذ بد�ية �لعام

�ملالطية �حلللّمللى  �حللللذرو�  ولللكللن  ز�كللليلللة..  و�للللللبللنللة  �جلللبللنللة 
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يذهب كثري من املر�سى اإىل ال�سيدليات مبا�سرة، دون الذهاب لالأطباء، ل�سرف اأدوية 
بناء على تقديراتهم ال�سخ�ســية، اأو اجتهاد ال�ســيادلة اأنف�ســهم، مع ما يعنيه ذلك من 

خماطر حتيق باملر�سى ب�سبب جتاوز الأطباء يف عالج الأمرا�ص.
املوظف اأبو حممد �ســمور )46 عاماً( يقول: "نظرًا  لالأو�ســاع القت�ســادية ال�ســعبة 
التي نحياها يف قطاع غزة، ي�ســطر كثري من املواطنني املر�ســى للذهاب اإىل ال�سيدلية 
لت�ســخي�ص حالتهم، دون دفع ك�ســفية طبية، واحل�ســول على دواء طبقاً لت�ســخي�ص 

ال�سيديل. واأنا اأفعل ذلك لتوفري الك�سفية". 
ويتابع: "يف اأحد الأيام، عانت ابنتي من اآلم يف املعدة، فذهبت كالعادة اإىل ال�سيدلية، 
فاأعطــاين ال�ســيدلين دواء، بعد "ت�ســخي�ص" حالتها، لكنها مل ُت�ســف بعــد تناوله، بل 
زادت الآلم اأكرث من ال�ســابق، فنقلتها اإىل امل�ست�ســفى، فاكت�سف الأطباء بعد الفح�ص 
اأن حالتهــا ال�ســحية تدهورت ب�ســبب تنــاول دواء برتكيبة خمتلفة عــن الدواء الذي 

يجب اأن تتناوله".
اأما املواطنة �ســحر مراد التي فقدت جنينها ب�ســبب تناول دواء بدون و�ســفة طيبة، 
فتقول: "اعتدت اأن اأتناول الدواء دون اللجوء اإىل الطبيب، ويف اأحد الأيام، تعر�ســت 
لأمل �ســديد يف الأ�ســنان، وكنت وقتهــا حاماًل يف ال�ســهر الثالث، فذهبت اإىل ال�ســيدلية 

و�سرحت لل�سيدلين ما اأعاين منه، وو�سف يل دواء وم�سكنات".
وتتابع: "تناولت الدواء، و�ســفيت من اآلمي، اإل اأنني �سعرت باآلم �سديدة يف البطن. 
ذهبــت اإىل امل�ست�ســفى ملراجعــة طبيــب الــولدة واأخربته مبــا حدث معــي، ففح�ص 
اجلنــني، واأخربين اأن الــدواء الذي تناولته اأثر على اجلنني، واأن بقاءه �ســيوؤثر علي، 

وا�سطررت لالإجها�ص".

اأ�صرار وم�صاعفات
يقول رئي�ص ق�ســم التفتي�ص ال�ســيديل يف وزارة ال�ســحة الدكتور راأفت ر�سوان: "من 
الناحيــة الطبيــة، مــن املفرو�ــص األ ي�ســتخدم اأي �ســنف دوائي لأي حالة مر�ســية، 
حتى لو كانت ب�ســيطة، اإل بعد ا�ست�سارة الطبيب املخت�ص، وعدم اأخذ الدواء اإل بعد 

ال�ست�سارة حول اجلرعات والأوقات املحددة".
ويوؤكد ر�ســوان اأن عــدم اللجوء اإىل الطبيب يوؤدي مل�ســاعفات قد يكون عالجها اأ�ســد 
وطــاأة واأكرث كلفة، اإ�ســافة اإىل اأن الأ�ســرار ال�ســحية الناجمة تكــون اأخطر من التي 

كانت عليها احلالة قبل تناول العالج.
واأ�ســار اإىل اأن الرقابة وحدها لي�ســت كافية ل�ســبط هذه الق�ســية دون فر�ص غرامات 

ماليــة اأو عقوبــات اأخرى لل�ســيدليات التي ت�ســتمر يف بيــع امل�ســادات احليوية دون 
و�ســفات طبية معتمدة، خا�ســة اأن املواطن يف ظل هذه الأو�ساع القت�سادية �سيظل 

يلجاأ اإىل ال�سيدليات للح�سول على الدواء بهدف توفري ك�سفيات الطباء.
وبــني رئي�ص ق�ســم التفتي�ص ال�ســيديل اأن هناك اأطباء ي�ســفون اأدويــة مرتفعة الثمن، 
خا�ســة امل�ســادات احليويــة، ول يبــداأون العــالج باأدوية معتدلــة الأ�ســعار، فيلجاأ 
املري�ص اىل الدواء القل �سعرا وله بنف�ص الفعالية، مطالباً الأطباء مبراعاة الأو�ساع 
القت�ســادية التي يعاين منها املواطن، واأن ي�ســفوا اأدوية اأ�سعارها معتدلة اإن مل يكن 

الو�سع ال�سحي يحتاج اإىل م�سادات حيوية �سعرها مرتفع. 

جتاوزات للقانون
ويوؤكــد نقيــب ال�ســيادلة يف قطــاع غــزة د. خليــل اأبــو ليلــة اأن تنــاول دواء من دون 
ا�ست�سارة طبية اأكرث خطورة على الأطفال نتيجة تقلب اأحوالهم ال�سحية، م�سريًا اإىل 
اأن الطفل الذي ي�ســاب مبغ�ص يف البطن، قد يلجاأ ذووه اإىل اإعطائه خاف�ســاً للحرارة، 
ما قد يت�ســبب يف اإخفاء املر�ص احلقيقي املتمثل يف التهاب الزائدة الدودية مثاًل، وهو 

ما قد يوؤدي اإىل وفاة الطفل.
ويقــول اأبــو ليلــة: "علــى الرغم مــن اأن القانــون منــع ال�ســيدليات من بيــع الدوية 
وامل�سادات احليوية دون و�سفات طبية، اإل اأن ا�ستمرار اأغلب ال�سيدليات يف ال�سرف 
يعود اإىل �ســعف وقلة كوادر التفتي�ص يف وزارة ال�ســحة ويف مديرية الدواء والغذاء، 

مبينا ان تفعيل دور الرقابة �سي�سهم يف احلد من �سرف الدواء دون و�سفات طبية".
ويو�ســح نقيب ال�سيادلة اأن ت�سخي�ص بع�ص ال�ســيدليات للحالت املر�سية و�سرف 
الأدويــة لها يعترب "ظلمــا للمري�ص" واأمرًا مرفو�ســا اأ�سا�ســاً، لنطوائه على خماطر 
عديــدة تهــدد حياة املري�ص، موؤكــدا اأن دور ال�ســيدلية ياأتي بعد ت�ســخي�ص الأطباء 

للحالة وتقدمي اإر�سادات ون�سائح حول الطريقة املنا�سبة ل�ستخدام الدواء.

الت�صخي�ص والدواء.. من ال�صيدلية
من جهته، يقول ال�ســيدلين كمال اأبو ريالة اإن كثريا من املر�ســى ياأتون اإىل ال�سيدلية 
التــي اأعمــل بها، ويطلبــون اأدوية من دون و�ســفات طبيــة، متذرعني باأنهم اأ�ســاعوا 
هــذه الو�ســفات اأو اأنهم يعاجلــون من اأمرا�ص مزمنــة اأو من اإ�ســابات بنزلت الربد 
اأو غريها، م�ســددًا على التزامه بعدم �ســرف الأدوية التي ا�ســرتطت وزارة ال�ســحة 

�سرفها اإل بو�سفة طبية، اإذا مل يح�سرها املري�ص.

�سرف �لدو�ء دون و�سفة طبية.. 

مو�طللن يتجنللب دفللع �لك�سللفية.. و�سلليدلية ت�ست�سللهل "�لبيللع"

وي�ســيف: لو منعت ال�ســيدليات من �سرف الأدوية للمر�ســى ممن ل يحملون و�سفة 
طبيــة، فــاإن اأغلب ال�ســيدليات �ستخ�ســر كثــريًا، لأن كميــة الأدوية التي تبــاع بهذه 

الطريقة يف معظم ال�سيدليات ترتاوح بني 30 و40% من اإجمايل مبيعاتها يومياً.
ويوؤكــد �ســيدلين اآخر اأن ن�ســبة كبرية ممن ياأتــون اإىل �ســيدليته، ل يطلبون الأدوية 
فقــط، بــل يطلبون ت�ســخي�ص حالتهم املر�ســية بــدًل من الذهــاب اىل الطبيــب، هرباً 
مــن دفع ثمن "ال�ست�ســارة الطبيــة"، ومن تلك احلالت نزلت الــربد وحالت الزكام 

والتهاب اللوزتني واآلم ال�سر�ص واأوجاع الراأ�ص.
ويبني اأن احلالت ال�ســابقة تتطلب منه �ســوؤال املري�ص حول عمــره ووزنه والأدوية 
الأخــرى التــي يكون قد تناولها، و�ســوؤاله اأي�ســا اإن كان مري�ســا مر�ســا مزمناً ونوع 
مر�سه وهكذا، اإذ ل ميكن �سرف الدواء اعتباطيا، واإل فاإن م�سوؤولية ما قد يحدث من 

م�ساعفات �ستقع عليه، كما يقول.

تنتظر "نداء ك." ب�ســوق وحنني روؤية اأطفالها اخلم�ســة الذين مل ترهم منذ ب�سعة 
ا"، وتتلقى العالج يف مركز لالأمرا�ص النف�سية بعيًدا عن  �ســهور، فهي "متعبة نف�ســيًّ

بيتها واأ�سرتها وجمتمعها.
نــداء وعدد من الن�ســوة وال�ســابات ال�ســغريات يتلقــني العالج يف "مركــز التاأهيل 
النف�ســي واملجتمعي" و�ســط مدينة غزة؛ اخلا�ّص با�ستقبال وعالج حالت الإدمان 
والأمرا�ص الذهانية والنف�ســية املختلفة، وقد بداأت ق�ســة نداء بعد اأن عا�ســت مع 

زوجها حياة كلها �سقاء ونكد، الذي طلقها لحًقا وحرمها من اأطفالها.
تقول: "اأ�سبحت تائهة، ل اأعلم ماذا اأفعل. وجمتمعنا ل يرحم، فعندما اأكنت اأذهب 
لبيــت اأهلــي هروًبا من جحيم زوجي، كنت اأجد جحيًمــا اآخر ينتظرين؛ جحيم اأهلي 
واملجتمع من حويل. اإن املعاملة القا�سية التي اأتلقاها اأنا وغريي من الن�ساء ل ميكن 

اأن يحتملها عاقل. واأخ�سى اأن يتكرر ذلك مع اأطفايل يف امل�ستقبل".
يف حديقــة املركــز، كانــت اخلم�ســينية "هند ف." تلعب وب�ســع ن�ســاء مع خمت�ص 
نف�ســي. �ســاألناها عن م�ســاعرها لوجودهــا يف عزلة عن حميطهــا اخلارجي، فقالت: 
"اأ�سعر بتح�سن كبري واأمتنى اأن اأعود للمجتمع من جديد، ولكن اأكرث �سيء اأخاف 
ا اأ�سعر  منه هو اأن اأخرج واأجد من ي�سري اإيل باإ�سبعه باأنني جمنونة، رغم اأنني فعليًّ

اأنني قادرة على الندماج يف املجتمع بروح جديدة".
رئي�ســة ق�ســم الن�ســاء يف املركــز ختام ال�ســيخ علي قالــت اإن الكثري مــن الفتيات 
والن�ســاء اللواتي يرتددن على املركز يفتقدن الهتمام واملتابعة من قبل ذويهن، 
وهــو مــا يفاقم حالتهن النف�ســية يوؤخر �ســفاءهن التام، داعيًة الأهــايل لبذل مزيد 
من اجلهد ومنح املزيد من الوقت لهوؤلء الن�ســاء للم�ســاهمة يف عودتهن حلياتهن 

الطبيعية.
مديرة وحدة ال�ســحة النف�سية بوزارة ال�سحة �سابًقا د. خ�سرة العم�سي قالت اإن 
مركز التاأهيل النف�ســي املجتمعي ي�سم عدة اأق�ســام: ق�سم خا�ص بحالت الأمرا�ص 
الذهانية احلادة، وي�ســمى ق�ســم الدخول وي�ســمل ق�ســم الرجال وفيهه 13 �ســريًرا 
وق�ســم الن�ساء وفيه 10 اأ�سرة، وق�ســم الطب النف�سي ال�سرعي وبه 4 اأ�سرة، وق�سم 

الرعاية النهارية، وق�ســم رعاية املدمنني، وق�سم ال�ستقبال والطوارئ، م�سريًة اإىل 
وجود �ســتة مراكز �سحة نف�ســية جمتمعية موزعة على اأنحاء قطاع غزة تهدف اإىل 

تقدمي الرعاية النف�سية الوقائية والعالجية.
واأكدت العم�ســي اأن احلالت التي تاأتي لق�سم الدخول –ق�سم الأمرا�ص الذهانية- 
يف الغالــب تاأتــي برفقــة الأهــل اأو ال�ســرطة ول نقبلها اإل بعــد فح�ســها اإكلينيكيًّا، 
والتاأكــد مــن انطباق معايري الدخــول عليها مثل عدم ال�ســتجابة للعالج، اأو ظهور 
اأعرا�ص نف�ســية حادة، بحيث ت�ســكل احلالة خطًرا على نف�سها وعلى من حولها، اأو 
اأنهــا حاولت النتحار، م�ســرية اإىل اأن �ســبب هــذه احلالت يف الغالب اإمــا القتل اأو 
ال�ســرقة اأو حالت التعر�ص لعتداء جن�ســي اأو لواط اأو اغت�ساب اأو حالت طالق 

اأو م�ساكل اأ�سرية.
من جهتها، اأ�ســارت الأخ�ســائية النف�ســية نداء اأبــو الكا�ص اإىل اأهمية دور الأ�ســرة 
واملجتمــع يف دعــم الن�ســاء اللواتي يعانــني من اأية اأمرا�ص نف�ســية حتــى لو كانت 
ب�ســيطة وعر�سية، لأن �ســوء الت�سرف واإ�سعارهن باأنهن م�سدر حرج اأو عار ميكن 

اأن يزيد امل�سكلة ل اأن يحلها.
كمــا اعتربت من�ســقة مكتــب غــزة يف جمعية املــراأة العاملــة الفل�ســطينية للتنمية 
وجــدان البيومي، اأن "الن�ســاء الفاعــالت واملنتجــات يواجهن انتقا�ســاً لقدراتهن 
يف البنــاء وامل�ســاركة مــن قبل املجتمــع، فما بالنا مبــا ميكن اأن تعانيــه املراأة ذات 
الو�ســعية ال�سحية اخلا�سة ل �سيما اإذا كان املو�سوع مرتبًطا بال�سحة وال�سالمة 

النف�سية؟!".
وتابعــت: "ل ينظــر للمر�ص النف�ســي على اأنه علة �ســحية كاأي مر�ــص يتعر�ص له 
الإن�ســان وميكــن اأن يعالــج ويتــم ال�ســفاء منه، حيث تعزل الن�ســاء املري�ســات يف 
منــازل ذويهــن لإبعادهن عن عيــون النا�ص دون حماولة عالجهم عرب خمت�ســني"، 
م�سريًة اإىل اأنه مبمار�سة �سلوك العزل تزيد امل�سكلة تعقيًدا، وعندما يتفاقم الو�سع 
ال�ســحي وي�ستع�ســي اإخفاء حالتها ال�ســحية، يدفع الأهل بالن�ســاء اإىل م�ست�ســفى 

الطب النف�سي. 

�ملري�سات نف�سيًّا يف غزة.. �لعاج وحده ل يكفي

ونوهت البيومي اإىل اأن "اأو�ساعنا الفل�سطينية العامة جتعل جمتمعنا موؤهاًل لظهور 
جملة من ال�ســطرابات النف�ســية التي ميكن اأن تتطور اإىل اأمرا�ص نف�ســية ت�سل يف 

بع�سها اإىل الإ�سابة باجلنون".
ودعــت اجلهــات احلكومية، ل �ســيما وزارتي ال�ســحة وال�ســوؤون الجتماعية، اإىل 
اإيــالء الهتمــام الالزم لهــذه الفئة، عــرب دمج الرعاية النف�ســية كاإحــدى اخلدمات 
املقدمــة يف خدمات الرعاية الأولية، وبناء م�ســحات نف�ســية ا�ست�ســفائية جمهزة، 
وتخ�ســي�ص دور رعايــة للحالت احلــادة املزمنة واإدماجهــن يف برامج اجتماعية 
خا�ســة، وتخ�ســي�ص موازنة من خالل �ســندوق لل�ســمان الجتماعي ي�ســمل تلك 

الفئات التي يتنكر لها املجتمع.

خوف من املجتمع، قبل العالج وبعده.
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 نسرين موسى

مل تتوقــف اآثار العدوان الإ�ســرائيلي الأخــري على قطاع غزة، 
عند هدم منازل اأو تدمري من�ســاآت ومرافق بنية حتتية، وخلق 

جي�ص من املعاقني، واآلف ال�سهداء واجلرحى.
بيــد اأن مــا ذكــر مل يكــن جل مــا خلفه العــدوان من خ�ســائر 
ب�ســرية وماديــة، فثمة جانب اآخــر من اخل�ســائر رمبا يكون 
اأكرث خطورة، يتمثل يف الآثار النف�ســية اخلطرية التي زعزت 
وهزت نف�ســيات ع�ســرات اآلف املواطنني، من كال اجلن�ســني 
وخمتلــف الأعمــار، فبع�ص �ســحايا العدوان ممن اأ�ســيبوا 
با�ســطرابات وم�ســاكل نف�ســية جنمت عن امل�ســاهد املفزعة 
وحالت اخلوف، تعافى من تلك الآثار، واآخرون عجزوا عن 

جتاوز املحنة، واأ�سحوا بحاجة مل�ساعدة اأطباء وخرباء.

اآثار مدمرة
اعتــرب الطبيب واملعالج النف�ســي د. يو�ســف عو�ــص اهلل، مدير 
عيــادة رفــح النف�ســية، اأن انتهــاء احلــرب كان بدايــة معركة 
جمابهتهــا،  النف�ســيني  واملعاجلــني  الأطبــاء  علــى  قا�ســية، 
فالعــدوان الأطــول منــذ عقــود خلف وفــق تقديــرات اجلهات 
املعنيــة نحــو 400 األــف حالة كانت تعاين م�ســاكل و�ســدمات 

نف�سية معظمهم من الأطفال.
وقــال عو�ــص اهلل: "حاولنا قبل وخــالل العدوان ن�ســر الوعي 
النف�ســي بني املواطنني، وعقدنا ع�سرات الندوات والور�سات، 

وثقفنــا اأوليــاء الأمور حول كيفية التعامل ال�ســليم مع اأبنائهم 
خــالل احلــروب والأزمــات، وقد حولت �ســفحتي علــى موقع 
التوا�سل الجتماعي في�ســبوك اإىل ما ي�سبه املدر�سة، مل�ساعدة 

الآباء والأمهات يف تخفيف وقع ال�سدمات على اأبنائهم".
واأو�ســح اأنــه رغم ذلك، ونظــرا لطول فرتة العــدوان، وكثافة 
الغــارات، وارتــكاب جرائــم وجمــازر جماعيــة، فقد �ســربت 
امل�ســاكل وال�ســدمات النف�ســية املواطنني والأطفال ب�ســورة 

جماعية، وخلفت جي�سا من ال�سحايا.

اأعرا�ص يجب مالحظتها
واأكد عو�ــص اهلل اأن هناك جملة من الأعرا�ص يجب على الأهل 
مالحظتها، واتباع �سل�سلة من الإجراءات، ويف حال مل تتح�سن 
حالة امل�ســاب، �سواء كان طفال اأو �سابا، فعليهم ا�سطحابه اإىل 

اأخ�سائي نف�سي.
وعن هذه الأعرا�ص اأو�سح عو�ص اهلل اأنها تتفاوت من �سخ�ص 
لآخــر، فاأحيانــا تكون عبارة عــن فزع ليلي، وتبــول لاإرادي، 
وفقــدان يف �ســهية الطعــام، وخمــاوف مبالــغ فيهــا فــور ذكر 

احلرب.
وطالــب اأوليــاء الأمور بتغيــري الأجــواء التي عا�ســها الأبناء 
خــالل الفرتة املا�ســية بطريقة كلية، كا�ســطحابهم اإىل رحالت 
واللعب معهم، و�ســراء األعــاب وحاجيات، وجتنب الإكثار من 

غزة: �آثار ما بعد �لعدو�ن حتطم نف�سيات �لأطفال.. و�أخ�سائيون يكابدون لعاجها

فتــح التلفاز علــى القــوات الإخبارية، اأو ذكر �ســرية احلرب، 
واحتمال جتددها اأمامهم.

كفيــل  الأبنــاء،  مــع  اجليــد  التعامــل  اأن  اهلل،  عو�ــص  وبــني 
بتخلي�ســهم تدريجيا من الآثار النف�سية املتعلقة باحلرب، لكن 
ثمــة بع�ص احلالت تتطلــب تدخال من قبل خمت�ســني، ففريق 
العمــل يف عيــادة رفــح، وباقي العيــادات النف�ســية يف القطاع، 
متاأهــب وم�ســتعد ولديــه خــربات كافيــة، للتعامــل مــع هــذه 

احلالت ومعاجلتها.
طرق العالج

وحتدثت الأخ�ســائية النف�ســية حنان �ســلهوب عــن الأعرا�ص 
النف�سية التي ظهرت على الأطفال بعد احلرب وقالت: "ح�سب 
احلــالت التــي جــاءت للعــالج، جنــد �ســعوبات يف النــوم اأو 

كوابي�ص ليلية، والرتكيز ال�سعيف و�سرعة �سربات القلب.
واأو�سحت اأن الأخ�سائيني النف�سيني يعاجلون ال�سحايا بطرق 
خمتلفة، تتنا�ســب مــع كل حالــة، فهناك طريقة الر�ســم، حيث 
نتيح لهم ر�ســم ما يدور يف خيالهم، فاكت�ســفنا اأن اأغلبهم ر�ســم 
الطائرات والبيوت املهدمة وال�سهداء. واأ�سافت: "ن�ستمر بتلك 
الطريقــة اإىل اأن ير�ســم الطفل مع مــرور اأيام العالج الأ�ســجار 

والورود واأ�سياء جميلة تدلل على حت�سن نف�سيته".
و�ســربت �سلهوب مثال لطفل من عائلة النملة، فقد هو وعائالته 
وقالــت:  ال�ســناعي،  الطــرف  يتقبــل  ومل  اأطرافهــم،  معظــم 
اأنــه لن يفلح بلعــب وميار�ص  "عاجلنــاه عــن طريــق اإقناعه 

مــا يحــب، والعي�ــص بــدون الطــرف ال�ســناعي، اإىل اأن اأحبــه 
وا�ســتوعب لب�ســه ومبا�ســرة حياتــه بــه". واأ�ســارت اإىل اأنهم 
اأعــادوا كذلــك تاأهيــل والدته وعائلتــه حتى ل يت�ســرر طفلهم 

بنف�سيتهم ال�سيئة التي تنعك�ص عليه وتزيد �سوء حالته.
مناذج �صادمة

وحتدثت الأخ�ســائية النف�ســية رائدة ق�ســطة، �ســمن فريق 
العمــل يف العيــادة، عــن اأ�ســعب احلــالت التــي واجهتهــا، 
م�ســرية اإىل اأن  طفلــة عمرهــا 15 عامــاً، فقــدت قدرتهــا على 
النطق ب�ســبب �سدمتها النف�سية فور �ســماعها خرب ا�ست�سهاد 

اأخيها يف احلرب.
واأ�سافت: جاءت اأختها اإىل العيادة وحتدثت عنها، ثم ذهبنا 

اإىل بيتها واأقنعناها بالعالج الذي كانت ترف�سه يف البداية.
لـــ12 جل�ســة عالجيــة،  الطفلــة خ�ســعت  اأن  اإىل  واأ�ســارت 
وا�ســتخدم معهــا اأكــرث مــن اأ�ســلوب، اإىل اأن بــداأت تدريجيا 
با�ســتعادة الثقــة بنف�ســها، ومتكنــت مــن النطــق جمــددًا. 
واحلال نف�ســه عند مواطن وابنه، وهما �سحية فقد منزلهما، 
الذي عا�ســا فيه باأمن وا�ســتقرار، ورف�ســا فكرة اأن ي�ســبحا 
م�ســردين، وتعر�ســا ل�ســدمة حولــت الطفل الــذي يبلغ من 
العمــر 10 �ســنوات، ح�ســب الأخ�ســائية �ســلهوب، اإىل طفل 

عدواين، وترك مدر�سته، ومل يعد ياأبه مل�ستقبله.
وتابعــت: "عاجلناه عــن طريق اإعادة اإدراكه لنف�ســه، واأعدنا 

التوازن ل�سخ�سيته، وما زلنا نتابع حالته".

يو�سف عو�ص اهلل. حنان �سلهوب. ر�سم اأحد الأطفال خالل العالج.

 ميرفت الشريف

ا�ســتكى مواطنون موؤخًرا من انت�ســار القوار�ص يف �ســوارع قطاع 
غزة ب�ســكل لفت، التي ت�ســببت يف انهيار العديد من الأر�سيات يف 

ممرات املنازل والأزقة التي ي�سكنونها.
واأكد مواطنون لـ "احلال" اأنهم يعانون ب�ســبب انت�ســار القوار�ص 
وتكاثرهــا ومهاجمتهــا ملنازلهــم مــن خــالل خطــوط "املجــاري"، 
م�ســريين اإىل اأن ركام املنــازل املدمــرة من جراء العــدوان الأخري 
علــى غزة بــات ماأوى ومرتعاً لها، ب�ســبب احلفــر املوجودة حتت 
هــذه املنــازل، وبقايــا الطعــام والقمامــة التــي يلقــي بهــا بع�ــص 

املواطنني على هذه الأكوام.
حممد زقوت )43 عاماً( من خميم الن�سريات قال اإن عدة انهيارات 
اأر�ســية حدثت يف مدخــل منزله على عمق 3 اأمتــار خالل منخف�ص 
"هدى" الذي �سرب قطاع غزة قبل عدة اأ�سهر، مو�سحاً اأن �سبب 

النهيارات بالأ�سا�ص كان وجود حفر اأحدثتها القوار�ص.
وقــال: "كنا توجهنا قبل ذلــك اإىل البلدية واأعطتنا مبيدات ملحاربة 
القوار�ص لكن دون فائدة، وبعد املنخف�ص انك�ســرت خطوط املياه 
ب�ســبب احلفر العميقــة، فرممت البلدية احلفر واأ�ســلحت خطوط 
امليــاه واملجــاري، اإل اأنهــا عــادت وانهــارت جمددًا ب�ســبب كرثة 

القوار�ص".
واأ�ساف: "بعد معاناة �سديدة مع هذه امل�سكلة، ا�سطررنا لالتفاق 
ا من الإ�سمنت، رغم غالء �سعره، ومت عمل  مع مقاول، وا�سرتينا طنًّ
اأر�ســية من الباطون امل�ســلح من اأجل الق�ساء على هذه القوار�ص 

ومنعها من الدخول اإىل املنزل".
مــن ناحيته، حتدث اأبو اأجمــد املجدلوي )50 عاماً( عن انهيارات 
يف اأر�ســفة �سوارع باملحافظة الو�ســطى، �سواء رئي�سية اأو فرعية، 

�للللغلللزيلللن يلللللللللوؤرق  جللللديللللد  كللللابللللو�للللض  "�للللللللقلللللللو�ر�لللللللض".. 
لفتاً اإىل اأن القوار�ص تهاجم املواطنني من داخل قنوات "املجاري 

الداخلية"، ولي�ست هناك اأي جهود موؤ�س�ساتية ملكافحتها.
واأكد اأن مرور اأ�ســهر على بقاء الركام يف مكانه، �سكل بيئة منا�سبة 
لتكاثر القوار�ص، التي تهاجم املنازل ليال، باحثة عن بقايا الطعام.

واأو�ســح املجــدلوي اأن القوار�ــص اآخــذة يف التكاثــر، واأعدادها 
تتزايــد، حمذرًا من اأن امل�ســكلة رمبا تتفاقم، وقد تت�ســبب يف ن�ســر 

الأمرا�ص بني املواطنني.
وقــال وائــل ال�ســراج: "اإن القوار�ــص ت�ســببت يف انهيــار املدخــل 
الرئي�ــص ملنزلــه يف منطقة اأر�ص اأبو �ســتة يف املخيم، مــع العلم اأن 
ال�ســارع مت ر�ســفه حديثــا"، م�ســريا اإىل اأن "القوار�ــص تدخل اإىل 
املراحي�ــص واحلمامــات الداخلية للمنزل وغــرف النوم، واتخذنا 

الكثري من التدابري ملكافحتها دون جدوى".
وطالب مواطنون البلدية وق�ســم ال�سحة والبيئة يف وكالة الغوث 
"الأونــروا"، باإيجــاد حلــول جذرية لهذه امل�ســكلة، معربين عن 

ا�ستيائهم من عدم ا�ستجابة البلدية للبالغات التي قدمها املواطنون 
عدة مرات، رغم اأنها ت�سع ر�سوًما للخدمات يف الفاتورة ال�سهرية، 
مت�ســائاًل عن هذه اخلدمات التي تقدمها البلديــة للمواطنني مقابل 

هذه الر�سوم؟
مــن ناحيته، قال مدير ال�ســحة والبيئة يف بلدية الن�ســريات، علي 
الهبا�ــص، لـــ "احلال" اإن البلدية ت�ســتقبل �ســكاوى مــن املواطنني 
بخ�ســو�ص هــذا املو�ســوع، وت�ســلم املواطنــني ال�ســموم الالزمة 

ملكافحة القوار�ص.
كما دعا اأي مواطن مت�ســرر وحتدث عنده انهيارات يف الأر�سيات 
اأو اخلطــوط الداخليــة، للتوا�ســل مع ق�ســم ال�ســيانة يف البلدية، 
حيث يعالج الق�ســم هذه الأ�سرار التي ت�ســببها القوار�ص، م�سرًيا 
اىل اأن البلدية من خالل ق�ســم ال�ســيانة تعاملت يف مرات عديدة مع 
مثل هذه امل�ســكالت واأ�سلحت خطوط مياه وجماٍر ت�سررت ب�سبب 

القوار�ص.
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لي�ص من الخالق التدخل بخ�سو�سية لب�ص احلجاب بطرق خمتلفة. واأنا ل�ست مع تدخل اأي اأحد بهذا ال�ساأن 
الذي يخ�ص الفتاة وحدها، وراأي الفتاة لي�ص بال�سرورة انتهاكا لالآداب العامة. 

وبراأيي، هذا اقتبا�ص لنظرة املجتمع للمراأة كونها ج�سدا فقط، فهم يرغبون بكبته، وعمليا لب�ص احلجاب اأو 
عدمه ل يحدد هوية واأخالق الفتاة. فهي لي�ست جمرد ج�سد ومتعة  ليتم تغطيته بغ�ص النظر عن املعتقدات 

الدينية التي نوؤمن بها. ومن املغيظ التفكري باأن احلجاب هو كل ما يحدد �سخ�سية الفتاة وتوجهاتها الدينية. والفتاة بتفكريها وقدرتها 
على العطاء اأكرب من ح�سرها يف  طريقة لب�ص احلجاب والنقا�ص فيه. 

ومــن اخلطــاأ توزيــع هذا املن�ســور يف اجلامعة لأنــه اأول يهني الفتــاة املحجبة، وثانيــا يهني الفتاة امل�ســيحية لأنه ل يحرتم �ســعورها. 
وال�سالم يحرتم الديانات الأخرى. اعتقد انه ل بد من احرتام الفتاة ككيان ولي�ص كج�سد.

طريقــة لب�ص احلجاب حرية �سخ�ســية ول يوجد فيها �ســرر لالآخرين. واحلجــاب ل يحدد الخالق حيث من 
املمكــن اأن تكــون الفتــاة ملتزمة بلب�ص احلجاب ولكن لي�ص عن قناعة، وبذلك قد تت�ســرف ت�ســرفات م�ســيئة  

لنف�سها وللمجتمع، ويف املقابل، هناك فتيات غري حمجبات ولكن ملتزمات بالأخالق الدينية.
ل�ســت �ســد احلملة اإذا كانت ن�ســيحة ولي�ســت بطريقة فر�ص المر على الآخر، مبعنى اأن احلملة ن�سر فكرة، 

وبذلك، فلنا اخليار بالأخذ بها اأو عدمه.  

طالبات اجلامعة لديهن الوعي الكايف ملعرفة طريقة لب�ص احلجاب ال�ســحيحة، لذلك فهن ل�ســن بحاجة لأحد 
ليحدد كيفية لب�ص احلجاب. واأنا مع األ يتدخل اأحد يف قرار اأي فتاة.

واحلجاب يظهر �ســيًئا واحًدا فقط، وهو اأن الفتاة التي ترتديه م�ســلمة. لكــن احلجاب ل دخل له بالأخالق، 
ولي�ص هناك �سرر من توزيع من�سور كهذا للن�سيحة فقط، ولكن لي�ص لفر�ص قرار اأو واقع جديد. 

احلجاب هو فري�سة، ولكن الفتاة ل بد اأن تلب�سه عن قناعة �سخ�سية وتفكري معمق، واأنا �سد اأن يتدخل اأحد 
بطريقــة لب�ــص احلجاب من مبداأ احلرية ال�سخ�ســية. والدين ال�ســالمي يدعو لالحــرتام وتقبل الآخر وعدم 
فر�ــص �ســيء عليه اإل من مبداأ الن�ســيحة، وهو قد يتقبلها اأو ل، ومهما كانــت الظروف. ول ميكن اأن يدفعني 

اأحد للحكم على الفتاة من خالل ال�سكل اخلارجي، �سواء باحلجاب اأو بدونه.

املن�ســور الــذي وزع علــى طالبات اجلامعة غري عادل، خا�ســة توزيعه باجلامعة، مــن منطلق وجود ديانات 
متعددة، واللبا�ص ل يعك�ص الديانة، واإمنا هو عادات وتقاليد، والفتاة املق�سودة باملن�سور لن تتاأثر فيه.

اجلامعــة حتتــوي على العمــار من 18 وفــوق، وهذا يعني اأن العقول تت�ســرف بــاإدارة نف�ســها. ولن تكون 
الإجابة بالقبول والقتناع بهذا املن�سور. ول يرتبط الأمر بوجود الأخالق اأو غيابها. ويف النهاية، كل �سخ�ص 

حر بت�سرفه ولبا�سه واأخالقه، ورب العباد هو الذي يحا�سب فقط. 
وقبل كل �ســيء، لنبداأ باانف�ســنا ونغريها لالأف�ســل ومن ثم نبداأ بالآخرين، ومن تريد اأن تعرف اأكرث عن اأمر ما، ومن �ســمنه احلجاب، 

فهناك كتب كثرية ومقالت منت�سرة بكل مكان، ولي�ست بحاجة ملن�سور يوجهها.

اأعار�ص هذا الت�ســرف ب�ســدة، فاللتزام باحلجاب اأو عدمه بالن�سبة يل حرية �سخ�سية، ول اأحب اأن يتدخل 
بي اأحد باأي �سكل من الأ�سكال اأو لأي �سبب كان. 

احلجــاب مظهــر خارجــي، ل يحدد هوية اأو اأخــالق اأي فتاة، وقد يكــون ناجتا عن اعتقــادات دينية، اأو عن 
ظروف جمتمعية، كاأن تعي�ص الفتاة يف جمتمع نظرته �ســلبية للفتاة غري املحجبة )اأي اأن يكون عادة ولي�ص 
عبــادة(، وهويــة واأخــالق الفتاة �ســيء ل يحــدد مبظهرها اخلارجــي اأبدا. رمبــا يعرب اأو يحــدد معتقداتها 

الدينية، لكن ل ميكن حتديد اأخالقها اإل بالتعامل معها والتعرف على �سخ�سيتها وفكرها.
ويف حال اعتربنا اأنه يحدد هوية واأخالق الفتاة، ف�سنظلم الكثري من الفتيات املوؤدبات اخللوقات اللواتي ل يلتزمن باحلجاب، رغم اأنهن 

م�سلمات اأو يوؤمن بديانات اأخرى اأو ملحدات.
لي�ص عدل اأبًدا اأن يتم فر�ص احلجاب بالقوة، فهذا ي�ســيء لالإ�ســالم وامل�ســلمني، لأنه ل اإكراه يف الدين، وبالن�ســبة للفتاة املحجبة، فمن 
املوؤكــد اأنهــا ارتــدت احلجاب وهي على قناعة ور�ســى بالطريقــة التي ترتديه بها، ولي�ســت بحاجة ملن يتدخل بهــا فيكرهها حلجابها اأو 

ي�سعرها بالذنب. 

من املمكن تقبل فكرة اإعطائي هذا املن�ســور بخ�ســو�ص احلجاب من اأي جهة كانت، لأنهم قد ل يعلمون اأنني 
م�سيحية، وبالتايل، �ساآخذه دون اأي تعليق، اأو رمبا اأخرب ال�ساب الذي اأعطاين من�سور احلملة اأنني م�سيحية، 
واحلجــاب يف الدين امل�ســيحي غري مفرو�ص، وبالنهاية، الدين امل�ســيحي دين م�ســاحمة وتقبل، وكل الديان 
تدعو لحرتام دين الآخر، ول اأتوقع اأن تكون ردة فعلي اأو فعل اأي �سخ�ص عدائية، فمن املفرت�ص ان احرتم 

كل الأديان ومعتقداتهم، ولي�ص �سرطا اأنني اإذا قراأت املن�سور �ساأفهم اأنه يحاول فر�ص احلجاب علي ولي�ص خطاأ التعرف على معتقدات 
دين الآخر. بالنهاية، اأنا اأحرتم كل الأديان.

�سوفيا جربيل

يارا �ساهني

اأ�سماء حممد

روؤى نا�سر 

حنني بياتنة 

توجان اأبو عطوان  

مدونا رفيدي 

هل تقبلن �أن يتدخل �أحد يف حجابك؟

 تحرير بني صخر - طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

اأثــارت حملــة حول احلجاب ومن�ســور وزع على الطالبات يف جامعــة بريزيت ردود فعل متباينة، فقــد اعرت�ص البع�ص 
عليها على اعتبار اأنها تدخل يف حرية الفتاة، وممار�سة �سلطوية مليئة بالعقد والهيمنة على  الن�ساء واجليل اجلديد.

"احلــال" اأجــرت "حديثــا حــرا" مع فتيات حول املو�ســوع، كي تعرب امل�ســتهدفات عن اآرائهن، وهنا مــا قالته هوؤلء 
الطالبات. 

تعج املنطقة العربية بجملة من املتغريات الدراماتيكية 
التي ع�ســفت ببنية النظام ال�سيا�ســي العربي وجعلته 
يف حالــة مــن الرتبــاك والتخبــط، منــذ انــدلع ثــورة 
اليا�ســمني يف تون�ص نهاية عام 2010، والإطاحة بنظام 

زين العابدين بن على.
عــدوى تون�ــص انت�ســرت كالنار يف اله�ســيم، فاأ�ســابت 
الــدول العربيــة تباعــاً، مــن ليبيــا اإىل م�ســر، مــروًرا 
بالبحرين واليمن و�ســوريا، واقتلعت اأنظمة �سيا�ســية 
�ســربت جذورهــا عميًقا يف هــذه الدول علــى مدار عدة 

عقود م�ست.
العربيــة خمتلفــة يف  املواقــف  كانــت  ذلــك،  يف �ســوء 
التعاطــي مع هذه املتغريات، بني من و�ســفها "بالربيع 
العربــي"، وهو امل�ســطلح الــذي اأطلقه عليهــا الرئي�ص 

الأمريكي باراك اأوباما، ومــن اعتربها موؤامرة واإعادة 
تق�ســيم للمنطقة، اأي "�ســايك�ص بيكو" جديد، م�ســتندًا 
على مقولة الفو�سى اخلالقة التي اأطلقتها وزيرة الأمن 

القومي الأمريكي كونداليزا راي�ص عام 2003.
وبني تبايــن املواقف على م�ســتوى النخب واجلماهري 
يف التعاطــي مــع هذه املتغــريات التي ل تزال تع�ســف 
باملنطقــة العربية وتاأخــذ اأبعاًدا ومنحنيــات خمتلفة، 
يــربز مفهوم الهويــة العربية كاإحدى اأبرز الإ�ســكاليات 
التــي تــرادف عمليــة التحــول اأو التغــري الــذي متر به 
املنطقة العربية يف �ســوء ما يع�ســف بها من متغريات، 
الإقليميــة  الأدوار  وخا�ســة يف �ســوء تنامــي بع�ــص 
املوؤثــرة يف املنطقــة العربيــة، لــدول طاملــا كانــت لهــا 
م�ســاريعها واأطماعها يف العامل العربي، وهي اإ�ســرائيل 

وتركيــا واإيران، وهــي ثالث قوى اإقليميــة موؤثرة على 
مــدار التاريخ يف املحيط العربــي باختالف درجات هذا 

التاأثري من دولة اإىل اأخرى.
والــدول الثــالث متتلــك مــن مقــدرات القــوة الناعمــة 
اأو غــري  بالتاأثــري املبا�ســر  لهــا  مــا ي�ســمح  وال�ســلبة 
املبا�ســر يف ت�سكيل مالمح املنطقة العربية وفق اأهدافها 

وتطلعاتها.
رمبــا يكون املدخل لكل من اإيــران وتركيا مدخاًل دينياً، 
كونهما دولتني اإ�سالميتني ولهما حتالفاتهما يف املنطقة، 
كاملذهب "ال�سيعي" كما يف احلالة الإيرانية، اأو املذهب 
الدينــي ال�ســني والتاريــخ ال�سيا�ســي الطويــل كما هي 

احلالة الرتكية.
اأمــا بالن�ســبة لإ�ســرائيل، التــي ت�ســعى بقــوة جلعــل 

ال�ســراع العربي الإ�ســرائيلي يظهر على اأ�ســا�ص ديني 
وت�ســويقه على هذا النحو، يف اإطار �سعيها نحو يهودية 
الدولــة، لذلــك، فاإنــه يلزم اإعــادة ترتيــب املنطقة على 
اأ�ســ�ص مذهبيــة وطائفيــة، لرتفــع عــن نف�ســها احلرج 
يف طــرح يهوديــة الدولــة اأمام العــرب، وطــرد العرب 
الفل�سطينيني داخل اخلط الأخ�سر، لأنهم لي�سوا يهوًدا.
هنا تت�سح معامل ما يعد له يف املرحلة املقبلة يف الواقع 
العربــي، وهي حــرب طائفيــة باأبعاد مذهبيــة، تتجلى 
بــني حموريــن اأحدهمــا �ســني والآخــر �ســيعي، جلعل 
املنطقــة العربية تظهر كف�سيف�ســاء دينية غري مرتابطة 
ومتداخلة ب�ســكل ل ي�ســمح ببناء هويــة عربية واحدة 
ببعدهــا الوطني والقومــي، تدمر يف طريقهــا كل معامل 

احل�سارة والتقدم والزدهار.

�لعامل �لعربي بن �لهوية �لوطنية و�لف�سيف�ساء �لدينية
 طالل أبو ركبة
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من باب ال�ســخرية اأن ُي�ســهر يف وجه ال�ســعب اليمني ال�ســرعي �ســعار ال�ســرعية من الذين 
ل �ســرعية لهم! فاأية �ســرعية حلكام اخلليج؟ اأمراء و�ســيوخ قبائل ل ميلكون اية �ســرعية 
�ســوى لعبهم لدور مر�ســوم لهم من الربيطانيني �ســابقا ومن الأمريكان وال�ســهاينة حالياً، 
وظيفتهم حرا�ســة امل�سالح المربالية يف املنطقة، ا�سافة لتاأجيج ال�سراع الطائفي، حلرف 
الن�سال �سدهم و�سد امريكا والغرب، ففاقدو ال�سرعية ل يحق لهم التكلم عنها! وال�سخرية 
امل�ســتفزة الثانية انهم يرفعون ال�سرعية �سعارًا حلملتهم املجرمة �سد ال�سعب اليمني فيما 
ل ن�ســمع كلمــة ول فعــال حول )�ســرعية( الكيان ال�ســهيوين، وكمــا يقول املثــل )عليهم ان 

يخيطوا بغري هذه امل�ســلة(، فامل�ســلة الوحيدة التي يخيط بها العدوان على اليمن هي النت�ســار للقاعدة وداع�ص، و�ســرب 
اية حركة حتررية، وكما فعلوا يف البحرين، يفعلون يف �سوريا والعراق واليمن.

مو�سوع ال�سرعية والأحق بحكم اليمن معقد جدًا ويخ�سع لتوازنات قبلية ع�سائرية نرتكها 
لل�سعب اليمني لأنه الأحق والأجدر بتقييمها.

اما مو�ســوع التدخل اخلارجي يف اليمن وما ت�ســمى "عا�ســفة احلزم"، فان هذا احللف هدفه 
الأ�سا�ســي تفتيت اليمن والق�ســاء على القوى املحلية فيه لت�سهيل اإخ�ســاعه وال�سيطرة على 
موارده وجتويع �سعبه، وما �سلف من تدخل يف )العراق، ليبيا، �سوريا( يوؤكد على هذا الطرح.

اإن الأحالف هذه، ولو بدت ل�ســالح ال�ســعوب امل�ســطهدة، اإل ان هدفها الأ�سا�ســي هو نهب 
خريات بالدنا، وتقوية احلكومات على ح�ســاب �ســعوبها، فقبل اأن نقيم �ســرعية احلوثيني، علينا ان نقيم �ســرعية اآل �سعود 
الذين ا�ســتولوا على ال�ســلطة بالدم، ول ي�ستمدون �سرعيتهم الن اإل من دورهم يف حتقيق م�سالح ال�ستعمار والق�ساء على 

اأي قوى ثورية يف �سبه اجلزيرة العربية.
وعلينا ك�ســعوب عربية اأن نقف �ســفاً واحدًا �ســد تدخل ال�ستعمار يف بالدنا، و�ســد كل الذين ي�سهلون دخول هذا امل�ستعمر 

ويحققون اهدافه.

فيما يتعلق بعا�سفة احلزم، فاأنا ل�ست �سدها ول اأوؤيدها، ولكني اأوؤمن بحق اأي نظام دولة باحلفاظ على اأمنه ووجوده حتى 
لــو كان ذلــك باحلــروب، واإن راآها البع�ص تقاد من قبل الأنظمــة الغربية ويظهر اأن الربيع العربي قد خّلف ثورات م�ســادة 
وينزع كلٌّ كر�ســي احلكم من الآخر، ومن اأتى عن طريق �ســندوق القرتاع هو �ســاحب احلق باحلكم كائنا من كان، ولي�ص 

ال�سرذمة التي تاأتينا ب�سكل جماعات تدعي الدين وال�سيا�سة.

م�ســكلة اليمن لي�ست مبن هو �سرعي، بل هي اعمق من ذلك؛ فال�سربة العربية تاأتي ك�سربة 
ا�ســتباقية يف حماولــة منهــا لعــدم خ�ســارة اليمن ل�ســالح ايــران، وعدم خ�ســارة احلدود 
اجلنوبية لل�ســعودية وم�سيق باب املندب املهم للدول العربية، فالتدخل اليراين يف �سوريا 
والعــراق واليمن وا�ســح مــن خالل الدعم ال�سيا�ســي والع�ســكري على الر�ــص، وتفاقمت 
م�ســكلة اليمــن منذ اعــالن الوحدة يف الت�ســعينيات واحلــرب الهليــة يف 1994 التي تفوق 
فيها �ســالح ليحكم قب�سته على اليمن واجلي�ص واملوؤ�س�سات ال�سيادية داخل الدولة، فهم�ص 

اجلنوب ب�سكل وا�سح وهم�ص اي�سا احلوثيني.
وبعد الثورة اليمنية، �سكلت املبادرة اخلليجية جزءا كبريا من الزمة احلالية، اذ انها نّحت �سالح وجاءت بنائبه، واعطت 
ح�سانة ل�سالح، دون الخذ بعني العتبار اجراء ا�سالح �سيا�سي �سامل، ودون العمل على انتقال �سل�ص لل�سطلة مع مراعاة 

طبيعة اليمن القبلية والتهمي�ص الطويل من قبل ال�سلطة احلاكمة لل�سعب وغياب موؤ�س�سات الدولة.

�ســيطرة احلوثيــني على اليمن ال�ســقيق هو عمل خطري وغري �ســرعي لأكرث من �ســبب؛ خطري 
لأنه قد يت�ســبب يف اغراق اليمن يف حرب اأهلية ل تقل �ســراوة عن مثيالتها يف البلدان العربية 
الأخرى. وهذا ما ل نتمناه لليمن، ل �سيما يف ظل وجود اأكرث من 50 مليون قطعة �سالح. اإ�سافة 
اىل ال�ســرخ الذي ت�ســببه الأزمة اليمنية اليوم �ســواء على ال�سعيد العربي اأو ال�سالمي، وغري 
�سرعي اأول لأنه، براأيي، ا�ستند على حتالف احلوثيني الذين حتالفوا من الرئي�ص املخلوع علي 
عبداهلل �سالح الذي مت اجباره على الرحيل عن ال�سلطة بفعل النتفا�سة ال�سعبية والتظاهرات 
املليونية ال�ســلمية. وكذلك فاإن احلوثيني مدعومون من قوى خارجية غري مينية هي بالأ�سا�ص 

ايــران وحــزب اهلل وكالهما مثل احلوثيني ينتمي لطوائف "�ســيعية"، وهذا اأخطر ما يف الزمة اليمنية، فهي تاأتي يف ظل �ســراع 
�سيا�ســي ذي اأبعــاد طائفيــة علــى الأقل اىل حد ما يف دول اأخرى كالعراق و�ســوريا؛ اأي باخت�ســار، ايران حتولت فيما �ســاأطلق 
عليه العدو الأول لنتفا�ســات ال�ســعوب العربية؛ فهي وقفت مع الأنظمة اأو الروؤ�ساء �سد �سعوبهم، اأي ال�سعوب العربية، فقط 
ملجرد اأنهم حم�ســوبون على "ال�ســيعة" كاملالكي وب�سار الأ�سد، اأو متحالفون مع ال�ســيعة كالرئي�ص اليمني املخلوع(، ومن هنا، 
فاإن اأحداث اليمن تاأتي يف �سياق هذا ال�سراع ال�سيا�سي املحموم الذي تتحمل ايران، هذه املرة بالذات، م�سوؤوليته الوىل، حيث 

من الوا�سح اأن هنالك اجتاهات وقيادات مت�سددة ومتع�سبة تر�سم وت�سرف على تنفيذ �سيا�سات ايران يف املنطقة العربية.

احلوثيــون جزء من امل�ســهد ال�سيا�ســي اليمني، ول مانع من اأن يحكمــوا البلد، لكنهم وقعوا يف 
املحظور حني ا�ستخدموا القوة يف الو�سول اإىل ال�سلطة يف خروج �سافر عن قيم الثورة اليمينة، 
كمــا اأنهــم ارتكبوا خطاأ ج�ســيما حني حتالفوا مع حاكم �ســابق دكتاتور وفا�ســد لفظه ال�ســعب 
اليمني بالجماع، واأدخلوا اليمن يف دائرة ال�ســراع القليمي حينما ا�ســتقووا بطرف خارجي، 
واأ�سعلوا الفنت الطائفية حني حتركوا �سيا�سيا من منطلق الطائفة وحقها الديني يف حكم اليمن، 

وكان الوىل بهم الحتكام لإرادة ال�سعب اليمني والو�سول لأهدافهم بالطرق ال�سلمية.
اإن حقهم ال�ســرعي يف الدخول يف العملية ال�سيا�ســية ل مينحهم احلق يف ال�ســتحواذ على ال�ســلطة، وال�ســل الن�ســجام مع 
العملية ال�سيا�ســية وما اأفرزته.  طبعا الو�ســع اجلديد الذي خلقه حترك احلوثي اأثار دول اقليمية خ�سو�ســا ال�ســعودية 
التــي تعتــرب اليمن حديقتهــا اخللفية وترى اأن وجود نظام �سيا�ســي معاٍد جنوبا ي�ســكل خطرا وجوديا عليهــا. وكان الوىل 
بال�ســعودية اأن تعالــج الأمر بطريقة خمتلفة، فتمد ج�ســورا مــع القوى ال�سيا�ســية اليمينة، خ�سو�ســا الثورية منها وذات 
القاعدة اجلماهريية الكبرية، بدل من التعامل معها بفوقية، وكان ميكن العتماد على هذه القوى يف مواجهة حترك احلوثي.

يف ظل ما يعي�ســه اليمن من ويالت احلرب، مل يعد احلديث عن ال�ســرعية مهما، خا�ســة اأنها 
باتت ُتفر�ص من النظمة التي ل تتمتع بال�سرعية، بينما ال�سعب هو الحق باحلكم منطقيا، 
لكــن جتربتنــا العملية ان النظمــة وقادتها هم من يقــررون نتائج النتخابات �ســلفا، ولهذا 
ح�ســل عبد ربه هادي على 99.8% من امل�ســوتني، يف حني ا�ستطاع احلوثيون الو�سول اىل 
قلــب عدن اليوم. فاأين ان�ســار هادي من تقدم احلوثيني؟ عا�ســفة احلزم �ست�ســعل املنطقة 
اكرث، فال�ســالح العربي الذي يغم�ص عينيه عن فل�سطني منذ 67 عاما، ل ميكن ان يكون حال 
حني يوجه ل�ســدر دولة عربية، بل هي حماولة ا�ستقواء بانظمة عربية حديثة العهد تبحث 

عن التمكني، لتكري�ص الطائفية يف املنطقة.

اإن �ســيطرة احلوثيني على ال�ســلطة بتلــك الطريقة غري �ســرعية، وتعر�ص احلوثيني 
للقمــع والق�ســاء ل يــربر لهم تخريب البــالد من اجل ال�ســلطة، وما ت�ســتطيع اخذه 
بال�ســلم ل تخو�ــص حربــاً لجلــه. هم اقلية ولهــم حق. لكن ال�ســوؤال: هــل ندمر بلدنا 
مــن اجــل ان نح�ســل على حقوقنــا، ففي الوقــت الذي يخــرج اهل تعز يف اليمن �ســد 
�ســيطرة احلوثيــني، يتم قمعهــم، واذا وقع على طرف ما ظلم، فيجــب األ يذيق غريه 
نف�ص الكاأ�ص. اما بخ�ســو�ص الأحقيه، فاإن الرئي�ص عبد ربه من�ســور هادي هو رئي�ص 

منتخب، جاءت به الثورة بعد خلع علي عبد اهلل �سالح، لكن ما ح�سل هو اأن الرئي�ص املخلوع حتالف مع احلوثيني 
�سد الرئي�ص ال�سرعي.

عا�سفة احلزم قد تكون حال، لكن لي�ست احلل الوحيد. احلوثيون هم من بداأ بال�سيطرة على املناطق بقوة ال�سالح، 
رغم ان ال�ســعب اليمني ميتلك ال�ســالح، ال انه مل يلجاأ له يف ثورته �ســد علي عبد اهلل �ســالح رغم امتالكه لل�ســالح. 
والدعم اليراين للحوثيني هو جوهر ال�ســراع، وهو لي�ص �سراعا طائفيا بني ال�سيعة "اليزيدية" وبني ال�سنة، بل هو 
�ســراع اقليمي ايراين حتاول فيه ايران دعم اقليات يف املناطق من اجل زيادة نفوذها يف املنطقة، وما حتاول ايران 

فعله باليمن هو ما فعلته ب�سوريا والعراق �سابقاً.

و�سام رفيدي
اأ�ستاذ علم اجتماع يف جامعة بيت حلم

ح�سن �سفدي
�سحايف

بيان بي�سون
موظفة

اأحمد جرادات
طالب درا�سات عليا

بدر الأعرج
اأ�ستاذ علم اجتماع

عوين فار�ص
مدر�ص تاريخ

اأحمد ملحم
�سحايف

جوليانا حجار
طالبة اإعالم

 جنان أسامة السلوادي - طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

هل تعتقد �أن �سيطرة �حلوثين على �ل�سلطة يف �ليمن �سرعية؟
وهل ترى يف عا�سفة �حلزم حًا لاأزمة؟
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 تهاني قرط*

 مجد حمد*

عــني جريوت اأو عني جــريوت كما كان يقال قدمًيــا، هي منطقة 
ا، مــن زمن الكنعانيــني، وتعد  توجــد فيهــا عني ماء قدميــة جدًّ
مــن الــرتاث املن�ســي علــى مر الع�ســور، وهــي منطقــة موؤهلة 
لأن ت�ســبح �ســياحية كمــا يقــول مراقبــون كرث، فكــرب حجمها 
وخ�سارها ونظارتها جتعلها موؤهلة للح�سور بقوة بني الماكن 

ال�سياحية والأثرية.
وتقع هذه العني يف املنطقة ال�سمالية الغربية لبلدة بيتونيا على 
بعــد 2،5 كم، ومياهها ل تنقطع طوال العام. وهي اأكرب العيون 
يف البلدة، واأقيم بجانبها م�سجد. وخربة جريوت ل تزال اآثارها 
قائمــة حتى الآن، وتتجمــع مياهها يف بركة تبلغ �ســعتها حوايل 
150 مــرًتا مكعًبــا مــن امليــاه. وي�ســتفيد بع�ــص املزارعني من 

مياهها يف ري حقولهم املجاورة لها.
وقــال رئي�ــص بلدية بيتونيا ربحــي دولة يف حديــث اأجرته معه 
ا بالن�سبة لتاريخ بيتونيا،  "احلال"، اإن املنطقة �سهدت حدًثا مهمًّ
فقد �ســكلت املنطقة ملجاأ اآمًنا ل�ســعيد �ســقري الذي يعد من قادة 
ثورة 1936، واتخذ املكان ملجاأ ليختبئ به من الجنليز الذين 

حا�سروه يف املنطقة.
وتعترب املنطقــة ملكية عامة وفيها العديد مــن البيوت القدمية 
املهدمة وم�ســجد قدمي، فقد كان هناك م�سروع يف فرتة النتداب 
الربيطاين )نقل مياه جريوت اإىل بيتونيا(، لي�ســقي اأهايل بيتونيا 
مزروعاتهــم، ومت البنــاء على العــني التي تقــع يف اجلبل، ومت 
عمل نفق ومدخل بطول حوايل 15 مرًتا باجتاه العني ال�ســلية، 

ا اأ�سجار الرمان.  وحول العني منت تاريخيًّ
واأ�ســاف دولــة اأن البلديــة تقــوم حاليًّا مب�ســروع ا�ست�ســالح 
لالأرا�ســي لإعادة املنطقة ملكانتها وخ�ســرتها، فهناك م�ســروع 
على م�ساحة ت�سل اإىل 25 دومًنا، وهو يف املراحل الأخرية، ومت 

الو�سول به ملرحلة زراعة الأ�سجار، وتقدمت البلدية لأكرث من 
جهة خمت�سة لعمل �سبكة ري وترميم ملنطقة العني، لال�ستفادة 

باأقدر قدر ممكن من مياه العني.
واأ�ســاف دولــة: افتتحنــا طريًقــا زراعيــا للو�ســول اىل العني، 
لتمكــني جميع املزارعني من الو�ســول اإليها، ولكن عني جريوت 
تقــع يف منطقة )ج(، اأي حتت ال�ســيطرة المنية ال�ســرائيلية، 
لذلك مينع عمل اأي م�سروع فيها غري الزراعة، واأي تغري يحدث 

يف املنطقة ياأتي ال�سرائيليون فورا ومينعونه. 
ويف �ســياق مت�ســل، قال �ســكرتري البلدية �ســياء قــرط اإن مياه 
العني نقية و�سافية، وكانت املنطقة ت�سم جامعا ما زالت اآثاره 
موجودة، ولكنه تعر�ص للهدم ل�ســبب غري معروف، بال�ســافة 

اىل وجود العديد من الآبار والكهوف الثرية.
وا�ســاف قرط ان املنطقة قد تعطي انتاجا زراعيا وفريا اذا مت 

ا�ست�سالحها، فهي م�سهورة بانتاج الرمان وال�سفرجل.
وتابع قرط اأن العني التي ينبع منها املاء لها باب وبيت من ال�سخر 
م�ســاحته حوايل 5 اأو 6 اأمتار مربعة، داخل العني وي�ســتطيع اأي 
�سخ�ص اأن يدخلها، وبعد ذلك، ينزل املاء حتت ال�سخور وي�سعد 
اىل الربكة، التي كانت �سغرية بالأ�سل، لكن اجلمعيات الزراعية 
والنا�ــص �ســيدوها، وحاليــا النا�ــص يزرعون فيهــا، وهناك حركة 

دائبة يف املنطقة من اأ�سحاب الأرا�سي املحيطة. 
ويــرى قرط اأن امل�ســكلة الكربى يف اإحياء املــكان اأنه يقع حتت 
ال�ســيطرة ال�ســرائيلية، واأيــة اأعمال غــري الزراعــة وحماولة  

البناء، مينعها ال�سرائيليون. 
وقــال رئي�ص ق�ســم امل�ســاحة يف البلديــة عمر عطيــوي اإن العني 
يعتقــد اأنهــا كانت موجــودة قبل املرحلــة الرومانيــة، منذ اأيام 
الكنعانيــني، وهــي ل تبعد �ســوى 3 كيلومرتات عــن البلدة من 

عن جريللوت.. موقع �سللياحي وزر�عي تقتله �لت�سللنيفات �لإ�سللر�ئيلية

اجلهــة الغربيــة، وتقــع و�ســط �ســارع التفــايف للم�ســتوطنني، 
ومــن اجلهــة الغربيــة يوجد فيهــا مقام اأبــو زيتــون، ولكن كل 
هــذه املوؤهالت ال�ســياحية والزراعية حمكومــة بوجودها حتت 

ال�سيادة ال�سرائيلية.
واأكــد مهند�ــص البلديــة �ســابقا �ســامل جمعــة اأنــه قبــل ثالثــة 
اآلف �ســنة قبل امليــالد، وجــدت املنطقة على زمــن الكنعانيني 

والغريــق والرومــان. وبيــوت القرية كانت مــن اأبنية حجرية 
متوا�ســعة، وهي م�ســنفة كمنطقة اأثرية، وبالإمكان اأن ت�سبح 
منطقة �ســياحية لإحياء الرتاث الثري والتاريخي هناك، ولكن 

ال�سرائيليني يعيقون قيام ذلك.

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

عني جريوت قرب بيتونيا.

فيهــا  ياأتــي  مــرة  اأول  كانــت   ،1997/1/27 يف 
الهيدروجيولوجــي الأملــاين كليمن�ــص م�سر�ســميد 
اإىل فل�ســطني، بعــد اأن كان بحثــه يف املاج�ســتري 
عــام 1993 يخت�ص بهيدرولوجيــة حو�ص وادي 
العــرب يف الأردن، وانتقل بعدها لفل�ســطني للعمل 
يف م�ســاريع تخ�ــص امليــاه، واأول م�ســروع كانت 
مدتــه ثالثة اأ�ســهر وتلته م�ســاريع اأخــرى تخ�ص 
امليــاه واملجــاري وحفر الآبــار، فبقي ب�ســببها يف 

فل�سطني.
اجلو الإن�ســاين اأكرث ما يجذبه يف فل�ســطني، ويرى 
اأحياناً اأن له امتيازًا لكونه اأجنبيا، ما ي�سهل تعامل 
النا�ص معه، وبنف�ص الوقت، لأّنه يف فل�ســطني منذ 
18 عاًمــا، فهو يعلم اأنــه مل يعد اأجنبياً جديدًا، مل 
يعد يــرى نف�ص الإقبال و"النبهار" بالأجنبي كما 
كان عنــد بدايــة قدومــه. كان يرى اخلوف اأي�ســاً 
يف عيونهــم اأحياناً، وهــو يف �ســيارته ذات النمرة 
ال�ســفراء فيظنــون اأنــه م�ســتوطن، ولكنــه يوؤكد 
ــح  اأّن تفهم النا�ص �ســريع ومبا�ســر له متى ما و�سّ

ال�سورة.
رام اهلل بالن�ســبة اإليه لي�ســت فل�سطني، لي�ست كما 
املــدن الأخــرى، فهــي "احتــالل خم�ــص جنــوم"، 
كنابل�ــص  فل�ســطني  يف  الكــربى  املــدن  يف  فحتــى 
واخلليــل، يذكــر لنــا كيف يعــرف الكل بع�ســهم، 
واملــوارد املاليــة يف املــدن والقرى الأخــرى اأقل، 
ولكن التكافل الجتماعي جيد جدًا، ويوؤكد اأن هذا 
جيد لــه لأنه اأجنبي، لكنه مل يكــن ليكون جيدًا لو 
اأنه فل�ســطيني، فريى اأّن النا�ص كانت �ستتدخل يف 

كل اأفعاله واأعماله.
مل يكــن اندماجــه يف احلياة يف فل�ســطني �ســعباً، 
ال�ســداقات  وكــرثة  تاأقلمــه  �ســهولة  ويــروي 

لديــه، خا�ســًة يف بدايــة وجــوده يف  املوجــودة 
فل�ســطني، وحتــى يف احلــب، فقــد اأحــّب يهوديًة 
ي�ســارية ملــدة �ســبع �ســنوات، بعدها فل�ســطينية 
من الداخــل املحتل، وهو الآن مــع اأملانية، فحتى 
حياته العاطفية مل يجد فيها م�ســاكل مع اجلريان 
واملحيطني له، ليوؤكد بذلــك على امتيازه كاأجنبي 
ي�ســمح لــه بالعديــد مــن املمنــوع عرفــاً علــى اأي 
فل�ســطيني، فــال اأحــد يعلــق اأو يتدخــل يف حياته 

اخلا�سة.
حب املدن لديه لي�ص الأ�ســا�ص، فالقد�ص بالن�ســبة 
بال�ســغط  "مليئــة  م�ســحونة  مدينــة  لكليمن�ــص 
والتوتر"، وهو يرتاح عندما يرى "قف�ص الدجاج 
مــكان  واأحــب  قلنديــا"،   Chicken-point
اإليــه الريف الفل�ســطيني خا�ســًة �ســمال ال�ســفة، 

كونه عهده وعرفه اأكرث، وكونه عمل فيه اأي�ساً.
كليمن�ص م�سر�ســميد، اخلبري الأملاين الذي اأم�سى 
حوايل 18 عاماً يف فل�ســطني ي�ســتاق لأمور حمددة 
يف اأملانيا، فهو حتديدًا من بافاريا، ي�ستاق للمكتبة 
اأو للــدكان الــذي ي�ســتطيع اأن ي�ســرتي منــه كتباً 
كثريًة يف اأي منطقة، وي�ستاق جلرائد غنية وتقراأ 
ب�ســهولة، وي�ســتاق للخبــز الأملاين الثقيــل املكون 
منا�ســفًة مــن القمح وحبوب اجلــاودار –حبوب 
قريبة من ال�سعري-، وي�ستاق لبع�ص الأ�سحاب، 
وي�ســتاق اإىل حلم اخلنزير �سبه املفقود هنا، وهو 
يحــب البحــريات واجلبــال الأملانية وال�ســباحة 
فيها، وي�ســتاق حتى لركــوب الدراجة الهوائية يف 

�سوارع جمهزة لها.
واأكرث ما يزعجه يف فل�ســطني امل�ساكل ال�سيا�سية، 
ففــي العمــل خا�ســًة، العمــل غــري منظــم اأبــدًا، 
ورمبــا هــذا مريــح لأع�ســابه اأحياناً، وهــو يرى 

اأنــه بهــذه الطريقــة ل يحتــاج لأن يح�ســب لغده 
كثــريًا، ولكن اأكرث مــا ي�ســتفزه الآن "عدم وجود 
�سيا�ســة، وعــدم وجود حركة �ســعبية فعالة على 
الأر�ص. واأ�ســبحت النا�ص تتحدث عن ال�سيا�ســة 
وكاأنهــا تتحدث عــن الطق�ص"، ومن هنــا، يرى اأّن 

امل�سوؤولية ال�سيا�سية اختفت.
ي�سايقه يف ال�سيا�سة يف فل�سطني اأي�ساً "اأن الي�سار 
�ســعيف جدًا، فالنا�ص ينظــرون للعدالة على اأنها 
وطنية فقط، ويف اأمريكا اجلنوبية يتحدث النا�ص 
عــن العدالة بكونها اجتماعية، فالعمل للم�ســتقبل 
هنــا غري موجــود، اجلميــع ينتظر قائــدًا، واإن مل 

يجدوا قائًدا، فلن تكون هناك مقاومة".
ويتحــدث اأكرث عــن العمــل يف فل�ســطني، ويقول: 
"بــداأت كل امل�ســاريع املائيــة بعــد اأو�ســلو 2 يف 
1995، ووقتهــا كان مــن املفرت�ــص بــدء العمــل 
الفعلــي علــى الأر�ــص يف التطبيقــات املائية، لكن 
اختفــى التقــدم �ســيئاً ف�ســيئاً، ف�ســحبت الــدول 
بدورهــا  ال�ســلطة  تقــم  ومل  اأموالهــا،  املانحــة 
املفرو�ص، فاأ�ســبحت تهتم باإح�سار الأموال دون 
النظــر اإىل مكان اإنفاقها"، ومن هنــا يرى اأّن ثقافة 
امل�ســاريع انت�ســرت واأ�ســبحت طاغيــًة علــى كّل 
�سيء، ومن هنا، تراجعت م�ساريع املياه ومل تعد 
فعالــة، و�ســبب اأزمة املياه "التــي يعرفها كل ولد 
يف كل قريــة هــي اأن الو�ســول مل�ســادر املياه غري 

ممكن".
بع�ص امل�ساريع التي عمل عليها كانت تطبيقيًة اأو 
بحثيًة بحتة، وتخت�ص معظمها يف مو�سوع الآبار 
اإىل  فل�ســطني، ومــن 2005  وامليــاه اجلوفيــة يف 
الآن وهو م�ست�ســار خا�ص يعمل علــى الدكتوراة 
وادي  يف  امليــاه  جتديــد  مو�ســوع  يف  خا�ســته 

�أ�سياء كثرة يقدمها �لأملاين كليمن�ض لفل�سطن

نطوف– غرب بريزيت �سمال رام اهلل، �سمال غربي 
القد�ص– واحلو�ص الغربي يف ال�سفة الغربية.

وقــد اخت�ص باحلو�ص الغربي لأنه بداأ العمل فيه 
يف عدة م�ســاريع �ســابقة ومل ينتــه، فالعمل يكون 
�سعباً خالل النتفا�ســات ويف امل�ساكل ال�سيا�سية 
القائمــة. واحلو�ــص الغربــي هو اأكــرب حو�ص يف 
فل�ســطني التاريخيــة، وت�ســقط فيــه اأكــرب ن�ســبة 
اأمطار يف فل�ســطني، ومنذ بدايــة الحتالل، مل يتم 
التطويــر عليــه اأبــدًا، وتابــع: "عــدد الآبــار التي 

حفرت منذ الـ67 عدد مهم، وهو �سفر!".
الرتاجــع  اأّن  العبــارات  بهــذه  كليمن�ــص  ويجــزم 
وا�ســح منذ وقت قدومه اإىل الآن، ولكن ي�سر اأي�ساً 
على اأن "فل�ســطني فيها فر�ســة، وهي مهمة للعمل، 
وعملي هنا مهم وغري ممل، ومن املفرت�ص اأّن عملي 

كهيدروجيولوجــي هو عمل فني بحت، ولكن عملي 
هنا له معنى �سيا�ســي اأي�ســاً، فاأنا اأحب ال�سيا�سة. 

اأنا هيدروجيولوجي وهيدرو�سيا�سي اأي�ساً".
وامليــاه اجلوفية، كمــا يقول كليمن�ص، هــي الأغنى، 
وهــي امل�ســدر الأعلــى للميــاه يف فل�ســطني، واحلل 
الوحيد لزيادة املياه يف فل�سطني هو حفر الآبار، وكل 
حلــول امليــاه براأيه تاأتي بعــد حل مو�ســوع الآبار، 
املياه.  مل�ساكل  احلل  والآبار" هي  والآبار  "فالآبار 

وختــم كليمن�ــص املقابلــة بهــذه املعلومــة املائيــة 
املهمة: "كان الرقم الر�سمي الذي منح للفل�سطينيني 
يف اأو�ســلو 118 ميلــون كوب يف ال�ســنة، وو�ســلنا 

الآن اإىل 85 مليون كوب يف ال�سنة!". 

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

الهيدروجيولوجي الأملاين كليمن�ص م�سر�سميد.
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 مالك أبو عريش*

اأطــاح التقــدم التكنولوجــي وانفتــاح قطاع غــزة على 
ال�ســينية  الب�ســائع  �ســيما  ل  العامليــة،  الأ�ســواق 
الرخي�ســة، بعدد من املهن التي ظلت حيوية ورئي�سية 
قروًنــا مــن الزمن، وبــات العاملون فيهــا جمربين على 

البحث عن مهن جديدة، ليعيلوا اأ�سرهم.
كانــت احلياكــة اأو "اخلياطــة"، واحدة مــن اأبرز تلك 
املهــن، التي مل تعد ت�ســلح للع�ســر احلــايل، كما يقول 
ممتهنوهــا، فبعد اأن كان النا�ص يف�ســلون ملبو�ســاتهم 
لدى اخلياطني، اأ�سبح الكل ي�سرتي املالب�ص اجلاهزة، 

بكلفة اأقل حتى من ثمن القما�ص.

اخلياطة.. مهنة بالية
تقول احلاجة اأم يا�ســر �ســليم، من جنــوب قطاع غزة، 
اإنهــا امتهنت احلياكة لأكرث مــن 25 عاًما، وكان منزلها 
الــذي حولته اإىل ما ي�ســبه امل�ســغل يغ�ــص بالزبونات، 
ممن كن ياأتينها من كل حدب و�ســوب، بعد اأن �ســاعت 

�سهرتها.
واأو�ســحت اأنها كانت تخيط املالب�ص الن�ســائية بجميع 
اأنواعهــا، وحتــى جهــاز العرو�ص، وكانــت متتلك ثالث 

ماكينات، لكل واحدة وظيفتها اخلا�سة.
وبينت �سليم اأنه "بعد قدوم ال�سلطة الفل�سطينية يف عام 
1994، بــداأت الأحوال تتغري، فقطاع غزة والأرا�ســي 
الفل�سطينية فتحت على م�ســراعيها اأمام العامل، وبات 
امل�ســتوردون يجلبون املالب�ص "ع املو�ســة"، وباأ�سعار 
رخي�سة، وهذا جعل النا�ص ين�سرفون عنا، ل�سرائها".

وتابعت: "تكد�ســت املالب�ص يف الأ�ســواق، وبات الباعة 
يتناف�ســون مــن اأجل جــذب الزبائــن اإليهــا، وهذا وجه 
�ســربات متتالية لعملنا، الذي بداأ يفقد رونقه وزبائنه، 

حتى ا�ســطررت اأخــرًيا لتحويل العمــل اإىل جمال اآخر، 
وهــو اإ�ســالح املالب�ص، اأو تق�ســريها، لكن هــذا العمل 
مل يكــن جمدًيا، ول يدر دخاًل جيــًدا، فقررت اأخرًيا بيع 
املاكينات بثمن زهد، وتخليت عن مهنة لزمتني عمًرا.

اأمــا املواطــن اإ�ســماعيل زكــي، فــكان يعمل يف م�ســانع 
حياكة، تورد ملبو�ســات ملحــال جتارية، وجتار جملة، 
لكــن هذه امل�ســانع التــي كلفت اأ�ســحابها مئــات اآلف 
الدولرات توقفت هي الأخرى، ومت ت�سريحه وع�سرات 
العمال املهرة. وقال اإنه وجد نف�ســه جمرًبا على البحث 
عن مهنة جديدة، لإعالة اأ�ســرته التي يبلغ عدد اأفرادها 
ت�ســعة، منهــم مــن يدر�ســون يف اجلامعــات، وبحاجــة 
لنفقــات عاليــة. وانتقــد زكي �سيا�ســات ال�ســلطة، التي 
فتحت باب ال�ســترياد على م�ســراعيه، دون اأن تراعي 
حقــوق القطاعــات املت�ســررة جــراء ذلك، فــكان لزاًما 

عليها اأن جتد حلوًل ملن ت�سرروا جراء ذلك.

راٍع بال مرعى
ويف غزة، حيث تتقل�ص امل�ســاحات اخل�ســراء، وتتاآكل 
املراعي على ح�ساب الزحف العمراين، تواجه اأقدم مهنة 
عرفتهــا الب�ســرية خطر الندثــار، حيث يكابد ع�ســرات 
الرعاة من اأجل احلفــاظ على مهنتهم، التي ورثوها عن 
اآبائهــم واأجدادهم، ويجولــون املناطــق الريفية طولها 
بعر�ســها، بحًثــا عــن مناطــق مفتوحــة ومــراٍع مليئــة 

بالع�سب، لإطعام قطعان املا�سية التي ميتلكونها.
يقول املواطن اإ�ســماعيل اأبو حمــاد )37 عاًما(، ويعمل 
راعًيــا يف منطقة جنوب قطاع غــزة، اإن املراعي تاآكلت، 
اخل�ســراوات،  لزراعــة  مــزارع  اإىل  حتــول  فبع�ســها 
واأخرى ب�ســاتني لالأ�ســجار املثمرة، ناهيــك عن الزحف 

العمراين الذي �ساعف من �سرعة تاآكلها.
واأو�ســح اأبــو حماد، وكان يقود قطيًعا ي�ســم ع�ســرات 
روؤو�ــص الأغنــام، اأنه يبذل جهــوًدا م�ســاعفة، ويتنقل 
بني منطقة واأخــرى باحًثا عن الأع�ســاب اليافعة، لقلة 
وجودهــا. وبــني اأبــو حمــاد اأن الأمطار التــي تتناق�ص 
عاًمــا بعد عام، اأثرت �ســلًبا على جــودة املراعي وطول 
الأع�ســاب، يف حني اأنهم حمرومون من الو�سول لأف�سل 
املراعــي التــي تقع قرب احلــدود، خوًفا من تعر�ســهم 
لإطــالق نــار اإ�ســرائيلي، وهو مــا حدث مــع كل راٍع اأو 

مزارع حاول الو�سول لتلك املناطق.
وتوقــع اأبو حماد اأن ت�ســهد مهنتهم مزيــًدا من الرتاجع 
يف ال�ســنوات املقبلة، مو�سًحا اأنهم باتوا يعتمدون على 
بقايا مزارع اخل�ســار التي انتهى مالكها من ح�سادها، 
ليجمعوا �سيقان الب�سل، اأو اأ�ستال البطاطا والطماطم، 
لإطعــام ما�ســيتهم، التــي ل ي�ســتطيعون توفــري كلفــة 

الأعالف املرتفعة لها.

ال�صاعاتي ي�صارع الوقت
ومل تكن مهنة اإ�ســالح ال�ســاعات "ال�ســاعاتي"، اأف�ســل 
حــاًل، حيث �ســهدت تراجــع الإقبال عليها، بعــد التطور 
التكنولوجي، واندثار ال�ساعات اليدوية، واعتماد معظم 

الأ�سخا�ص على ال�ساعات الرقمية يف هواتفهم النقالة.
اأن  اإل  الزبائــن،  ال�ســعوبات وتراجــع  مــن  وبالرغــم 
املواطــن اأبــو فادي بهــار يف العقد اخلام�ــص من عمره، 
يكابــد للحفاظ على مهنته التي عمل فيها عقوًدا طويلة، 
ويحــاول اأن يطور مــن اأدائه تالفًيا لإغــالق حمله، كما 

فعل كثريون قبله.
بهار يجل�ص يف �ســارع اجلامعة غــرب مدينة غزة، اأمام 

ملللهلللن قلللدميلللة تللل�لللسلللارع للللللللبلللقلللاء.. و�أ�لللسلللحلللابلللهلللا يف ملللهلللب �لللبللطللالللة

ب�ســطته التــي حتــوي اأدوات وقطــع غيــار لل�ســاعات، 
حتت يافطة كتب عليها "يوجد لدينا ت�ســليح �ساعات". 
جمــال  بهــار  و�ســع  ال�ســاعات،  ل�ســيانة  وبالإ�ســافة 
عملــه، واأتقــن اإ�ســالح �ســاعات احلائــط، والقوامي�ص 
وي�ســعى  احلا�ســبة،  والآلت  الناطقــة،  الإلكرتونيــة 
للمزيــد مــن التطــور، وياأمــل باإتقــان اإ�ســالح الهواتف 
النقالــة. وقــال: "اأعمل يف مهنة ت�ســليح ال�ســاعات منذ 
اأكرث من ع�ســرين عاًما، واكت�سبت اخلربة من املمار�سة 
والعمــل فيها منذ زمن بعيد عن طريق تفكيك ال�ســاعات 

وتركيب اأجزائها واإ�سالحها".
واأو�سح اأبو فادي اأنه يعلم جيًدا اأن مهنته تواجه خطر 

الندثــار، لكنه يف حال تركها واأغلق ب�ســطته، فلن ياأتي 
بقوت يومه، فال بديل اأمامه غريها".

واأو�ســح اأنــه بــداأ يتكيف مــع الواقــع اجليــد، ويطور 
ويو�ســع من اأدائه، للحفاظ على م�ســدر دخله، م�ستكًيا 
مــن �ســعوبات يف العمــل بعــد اإغــالق املعابــر، وفر�ص 
احل�ســار، فهــذا اأثــر ب�ســكل كبري علــى عملــه، فالقطع 
امل�ســتخدمة من بطاريات وغريها ل ت�سنع بغزة، ويتم 
ا�ســتريادها وتاأتــي فــرتات ينــدر وجودهــا يف ال�ســوق 
فريتفع ثمنها، لكن التاجر ل ي�ستطيع رفع ال�سعر، حيث 
ارتبط بذهن املواطن اأن �ســعر البطارية مثاًل 5 �سواقل، 

ول ي�ستطيع رفع ال�سعر مهما بلغت تكلفتها عليه. 

تعــاين معظم القرى الفل�ســطينية يف ال�ســفة وقطاع 
غــزة، يف اأيامنــا احلاليــة، من نق�ــصٍ يف الإمكانيات 
املائيــة التــي تعد اأهم مقومــات احلياة الأ�سا�ســية 

لل�سكان.
ويعود ال�ســبب يف تلك امل�سكلة اإىل �سيطرة الحتالل 
ب�سكل عام وم�ســتوطناته يف ال�ســفة ب�سكل خا�ص، 
علــى منابــع امليــاه، وحتويــل م�ســارها لت�ســب يف 

�سالح التجمعات الحتاللية.
ويعود تاريخ ال�ســيطرة على الأمــن املائي من قبل 
الحتالل ال�ســرائيلي اىل �سهر اآب من العام 1948، 
اأي بعــد اعــالن النكبة بثالثة اأ�ســهر، وهو التوقيت 
الذي �ســدر به قــرار احلكومة ال�ســرائيلية بتاأميم 
املياه املتوافرة يف الأرا�ســي الفل�سطينية كملك عام 
للدولة ال�سرائيلية يحق لها الت�سرف بها، لت�سيطر 
منــذ تلك الفــرتة وحتى اأيامنــا هذه، علــى ما يزيد 

على 85% من املياه الفل�سطينية.
ولكــن الأمــر لي�ــص كذلــك بالن�ســبة اإىل قريــة بيتا، 
الواقعة جنوب �ســرق مدينــة نابل�ص، التي يتجاوز 
عدد �سكانها 18 األف مواطن، فعينا املاء املوجودتان 
يف القرية: عني عوليم، وعني روجان، متدان القرية 
بكفايتهــا من احلاجــة املائية، وجتذبــان مزيدًا من 

�سكان القرى املجاورة، اإىل ال�سكن يف هذه القرية.
ول يتوقــف الأمــر عنــد ذلك، فبعد اإن�ســاء م�ســنع 
ينابيــع للمياه املعدنية، الذي يعتمد يف اإنتاجه على 
هذين النبعني، اأ�سبحت مياه بلدة بيتا ت�سل اإىل كل 
حمافظــات الوطن، مبا فيها قطاع غــزة الذي تربع 
امل�ســنع له بكميــات كبرية من امليــاه اأثناء احلرب 

الأخرية.

للللا تلللتلللحلللدى ملللليللللاه �للللعلللامل بلللليللللتللللا.. �لللللقللللريللللة �مللل�للسللتللقلللللة مللللائلللليًّ

يقــول رئي�ص بلدية بيتا، وا�ســف معال: "هذه املياه 
مــن اأجــود امليــاه يف العامل، وهي اأف�ســل مــن مياه 
ايفيان الفرن�سية، اإذ اإن معدلت ال�سوديوم فيها من 
اأف�ســل املعدلت املوجودة يف العامل، وهي تخ�سع 

ملعايري جودة املياه العاملية".
ويوؤكــد علــى كالمه مديــر دائرة النتاج يف م�ســنع 
ينابيــع �ســدام �ســميدي قائــاًل: "تخ�ســع امليــاه 
الواردة اإىل امل�سنع من النبع ب�سكل مبا�سر لفح�ص 
يف املختــربات ب�ســكل دوري، اإذ يتــم فح�ــص عــدة 
عينــات كل �ســاعة اأثناء عمل امل�ســنع، كمــا زودنا 

بع�ــص املختــربات اخلارجيــة بعينــات لفح�ســها، 
وكانت النتائج اإيجابية دائماً".

وي�ســيف رئي�ــص البلدية التي ت�ســارك مبــا مقداره 
27% مــن راأ�ــص مــال امل�ســنع: "ينتج امل�ســنع ما 
ــا، معتمــدًا على ميــاه النبع  يقــارب 40 كوًبــا يوميًّ
املوجودة اأ�ســفل امل�ســنع، والوا�ســلة مــن ينابيع 
القريــة، ول يتدخــل ال�ســانعون يف مكونــات هــذه 

املياه باأي �سكل".
وقــد بنــي امل�ســنع التابــع لل�ســركة الفل�ســطينية 
للتنمية الريفية وال�ســناعية يف عام 2007، �ســمن 

م�ســروع تنمــوي يهــدف اإىل ت�ســنيع ميــاه معدنية 
فل�ســطينية، تعود على القرية والقرى املحيطة بها 
بالفائدة، من خالل ا�ستغالل املوارد املتاحة للقرية، 

وت�سغيل عدد من الأيدي العاملة فيه.
كمــا ي�ســتفيد �ســكان البلــدة مــن الينابيــع املائية، 
يف توفــر اأماكــن ترفيهيــة، كاملتنزهــات بالقرب من 
م�ســادر امليــاه، لال�ســتفادة منهــا يف اإ�ســفاء طابع 
املدينــة،  �سو�ســاء  عــن  بعيــدًا  خــالب،  طبيعــي 
والتلوث البيئــي، يف الوقت الذي تعمل فيه البلدية 
�ســمن م�ســروع تتــم درا�ســته حاليــاً على تو�ســيع 

متنزه القرية، لي�ســبح اأكرب حجماً ويعود بالفائدة 
على اأكرب قدر ممكن من ال�سكان.

وتاأتــي هذه اخلطوة يف �ســياق م�ســروع ال�ســراكة 
مــع القرى املجــاورة، وتوحيــد عدد منهــا يف اإطار 
واحد، وهو امل�سروع الذي عملت عليه بلدية بيتا يف 
الفرتة الأخرية، من اأجل اإيجاد خدمات م�ســرتكة، 
وحت�ســني فر�ــص احل�ســول علــى متويــل لتنميــة 

املناطق الريفية يف نابل�ص، بح�سب رئي�ص البلدية.

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالب 

بلدة بيتا.رئي�ص بلدية بيتا وا�سف معال.
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ني�ســان يف الــرتاث الفل�ســطيني هــو عنــوان للبهجــة والفــرح 
والحتفــالت واملوا�ســم، وقد تعــارف الأجداد على ت�ســميته 
"�ســهر اخلمي�ــص"، لأنهــم يف كل يوم خمي�ص من هذا ال�ســهر 
يجرون احتفاًل م�ســهودًا، وهم يق�سمون ال�سهر اإىل اأربعة اأيام 
خمي�ــص: )الأول خمي�ــص النبــات، والثــاين خمي�ــص الأموات، 
والثالث خمي�ص البي�ص، والرابــع خمي�ص البقرات(. كما تقام 

فيه موا�سم اأخرى يحتفى بها كل عام.

خمي�ص النبات اأو البنات 
احلاجة �ســبحة جوابرة )80( عام تقول: "يف اخلمي�ص الأول 
من �ســهر ني�ســان، تخرج الفتيات غري املتزوجــات اإىل احلقول 
ويجمعــن الأزهــار، وي�ســعنها يف اإنــاء فيــه مــاء ويرتكنه يف 
اخلــارج كي متار�ص النجوم يف الليل تاأثريها عليه، ثم تغ�ســل 
الفتيات �ســعورهن بهذا املاء املنجم بهدف الزواج". وت�سيف 
وهي تبت�سم: "كنا نردد: يا نبات يا نبات.. طّويّل �سعر البنات، 

ريل �سعر الولد". وق�سّ

خمي�ص االأموات
وعــن اخلمي�ــص الثــاين من ني�ســان، يقــول احلاج اأبــو حممود 
الدب�ــص مــن ع�ســرية ال�ســمالية )106 اأعــوام(: " يف خمي�ص 
الأموات، كانت الن�ســاء ينه�ســن من �ســاعات الفجــر ويعجّن 
الدقيق، وبعد خبزه بالطابون، ُيدهن بزيت الزيتون، وتو�سع 

اأرغفــة اخلبــز، اإ�ســافة اإىل الفطايــر وبع�ص احللويــات، على 
�سينية من الق�ص، وُيغطى ثم يوزع على الفقراء والأطفال، يف 
مقربة القرية عن اأرواح املوتى". وت�ســيف احلاجة �سبحة: 
"يف خمي�ــص الأمــوات، ل بــد مــن طبــخ البحتة، وهــي الرز 
باحلليب، اإذ كنا جنتمع اأمام منزل اإحدى الن�ســوة يف احلارة 

وناأكل البحتة ك�سدقة عن اأرواح الأموات".

خمي�ص البي�ص وقطع احليلوان 
"ملا كنا �سغار، كنا ننتظر اخلمي�ص الثالث خمي�ص البي�ص 
علــى اأحــر مــن اجلمــر". بهــذه الكلمــات ا�ســتهلت احلاجة 
ب�ســيمة اأم فايز )85 عاًما( حديثها، م�ســرية اإىل اأن الن�ســاء 
كــن يف الأ�ســبوع الثالث يجمعن كمية منا�ســبة مــن البي�ص 
وي�ســلقنها �ســباح يوم اخلمي�ــص الثالث، وي�ســفن اإىل املاء 
ق�ســر الب�سل، كي ي�ســبح لون البي�ص اأحمر مائاًل اإىل البني 
كــي يحبه الأطفال، ثم يوزع على اأطفــال القرية، فمنهم من 
ياأكلونــه، ومنهــم مــن كان ي�ســتمتع مبطاق�ســة البي�ص)اأي 

تك�سريه مًعا(.
وبــني احلــاج الدب�ص اأن اأهــل قرية ع�ســرية ال�ســمالية كانوا 
يذهبــون يف الأ�ســبوع الثالــث اإىل مدينــة نابل�ــص، وي�ســرتون 
احلالوة املو�ســمية وهي نوعان: احلالوة البي�ســاء ال�ســلبة 
املخلوطــة بالف�ســتق احللبــي وت�ســمى املو�ســمية، والثانيــة 
احلالوة احلمراء امل�ســنوعة من نبات القرع ومعها الزلبية، 

نللليللل�لللسلللان �لللسلللهلللر �خلللللملللليلللل�للللض.. مللللو��للللسللللم للللللللبلللهلللجلللة و�لللللفللللرح
ويوزعونهــا علــى الأخــوات والعمــات واخلــالت وبناتهــن،  عزيزة ظاهر

كبادرة للمودة والرتاحم و�سلة الأرحام.

خمي�ص البقرات 
تعود احلاجة اأم �ســالح )94 عاًما( بذاكرتها اإىل الوراء كثريا، 
وتقــول: "يف خمي�ــص البقرات والغنمات واجلمــال، كنا نحتفل 
بــه ب�ســبغها باللــون الأحمــر، ويعلــن هــذا اليوم يــوم عطلة 
احليوانــات، فال تر�ســل للعمل واملراعــي، ول يباع احلليب بل 
يــوزع على الفقــراء لوجه اهلل تعاىل، ليبــارك اهلل باإنتاحها، ول 
حتلــب البقــرات يف ال�ســباح، بــل عنــد الظهر، وت�ســبغ جرار 
احلليب باللــون الأحمر ابتهاجا بهذا اليوم، ويف هذا اخلمي�ص، 
يغ�ســل اأ�ســحاب الغنــم اأغنامهــم ويجزون �ســوفها، لقرتاب 

ف�سل ال�سيف، في�سبح ال�سوف عبئا على احليوانات".

مو�صم النبي مو�صى 
يعج مقام النبي مو�ســى بالقد�ص يف ني�ســان من كل عام بالزوار 
من خمتلف املدن الفل�ســطينية، احتفاًل مبو�ســم النبي مو�سى. 
يقــول احلــاج اأبو حممود: "عندمــا كنت �ســغريا، كنت اأذهب 
برفقــة والدي ووالدتي والكثري من اأهــل القرية اإىل مقام النبي 
مو�سى. وهناك كنت اأ�ساهد الزوار وهم يعدون وجبات الطعام 
للزائريــن، ويقــراأون القراآن، وي�ســعدون ويهبطــون على قمم 
املقام، وكنا ن�ســرتي من هناك حلوى النبي مو�ســى من ال�سكر 
واجلوز وال�ســبغة امللونــة، التي ل جندها اإل يف هذا املو�ســم 

فقط".

مهرجانات وفعاليات 
يقول م�ســوؤول ق�ســم الفعاليــات يف مديريــة ال�ســياحة والآثار 
يف نابل�ــص خالــد متيــم اإن وزارتــه ت�ســعى اإىل اإحيــاء الــرتاث 
الفل�ســطيني ال�سعبي. وي�ســيف: "منذ خم�ســة اأعوام انتهجنا 
يف �ســهر ني�ســان من كل عام اإحياء بع�ص املوا�ســم، مثل مو�سم 
�ســهر اخلمي�ــص. وتتخلــل حفــل مو�ســم اخلمي�ــص اأو مهرجان 
الربيــع فقرات فنيــة وغنائية ومب�ســاركة فرق دبكــة وفقرات 
ترفيهيــة وثقافيــة ومب�ســاركة مــا ل يقــل عن 3000 �ســخ�ص 
بوجود جمموعات من ال�سياح الأجانب. وقد مت اختيار منطقة 
ا لالحتفال مبو�ســم �ســهر  امل�ســعودية– برقــة هــذا العام مقــرًّ

اخلمي�ص".
وتذكر الباحثة واملوؤرخة ال�ســعبية الدكتورة فوزية �ســحادة 
"اأن �سهر ني�سان ي�سمى �سهر اخلمي�ص، لأن كل يوم خمي�ص من 
اأيام هذا ال�ســهر يجري فيه احتفال معني، فهو مو�سم احتفالت 
و�ســهر ميتاز باحليوية والعطاء و�ســهر النطالق والتجوال يف 
اخلالء". واأ�سارت الدكتورة �سحادة اإىل اأن القائد �سالح الدين 
الأيوبــي قــد اأحيــا مو�ســم النبي مو�ســى يف اإطار جهــوده لبث 
اليقظــة واحلذر من خمططــات الأعداء الذين ت�ســرتوا خداعا 
بعباءة ال�ســليب املقد�ســة ليحتلوا فل�ســطني من اجــل اأطماع 
مادية ل �ســلة لها بالدين امل�سيحي، دين ال�سالم واملحبة، وقد 
ت�سدى لها الفل�سطينيون، م�سيحيني وم�سلمني على حد �سواء، 
ومبــا اأن القائــد �ســالح الدين قــد اأحيا هذا املو�ســم ال�ســعبي 
اخلالــد، فان اأبناء �ســعبنا مل يتوقفوا عن طقو�ســهم املتوارثة 

منذ اآلف ال�سنني".

تزور "احلال" عائلة من مدينة طوبا�ص، تعي�ص ظروًفا قا�ســية يف 
م�ســكن حتيطه اخلرائــب، وتقتحمه الأفاعــي والقوار�ص. نخفي 
هوية اأ�ســحاب املنــزل؛ حفاًظا علــى ماء وجههم، ونر�ســم لوحة 
موجزة ومرفقة بال�ســور لأحــوال العائلة، التي نتمنى اأن ي�ســل 

�سوتها للم�سوؤولني.
البيــت: غرفتــان �ســغريتان، ومطبخ، وحمــام بدائي يف ال�ســاحة 
ال�ســيقة وهــو ملك لورثة ُكــرث، ول يتعــدى 50 مرتًا، و�ســيد عام 
1980. النوافــذ قدمية وُمغطاة يف معظمها بالبال�ســتيك والقما�ص. 
البالط غري ُم�ستك�ســف بعد. الغ�ّســالة والثالجة من �ســوق الُعتق، 
وال�سداأ ينال منهما. اخلزانة الوحيدة بال اأبواب ومك�سورة وكذلك 
ال�ســرير اليتيم. املطبخ متوا�ســع جدًا، بال خزائن ول �ســبكة ماء، 
وبغــاز فقري. احلّمام ل يعرف �ســيئا ا�ســمه ال�ســنبور )احلنفية( 
ول الكراميكا، ول الباب وال�ســقف املُحكم. الباحة ُت�ستعمل للخبز 
علــى اأدوات قدميــة، وفيــه ثالثــة روؤو�ص ما�ســية )تــربع بها اأحد 
فاعلي اخلري(. املحيط كله بناء قدمي وُي�سّدر الأفاعي والقوار�ص 
للعائلــة التي  تقتل الكثري منها كل �ســيف. املرافق: طابون عربي، 

وموقد و�سجرة نخيل، واملزيد من اخلرائب.
الأب: مــن مواليــد عام 1964، ل ي�ســتطيع اللتحــاق بالكثري من 
الأعمال حلاله ال�ســحي ال�ســعب، واآلم ظهره الدائمة. يتنقل بني 
مهن كثرية، دون اأن ي�ســتطيع توفري مال لبناء اأو ا�ســتئجار بيت، 

وبالكاد ُيوفر قوت يومه.
العائلة:  ثالثة اأبناء وثالث بنات، اأكربهن 20 �سنة، واأ�سغرهم 8 �سنوات.
املهنــة: تعمــل الأم والأب والأبنــاء طيلــة النهــار ومعظــم الليل 
يف �ســنع اخلبــز العربــي، وجتهيز الــكالج والقطايــف واحللوى 
ال�ســعبية، وتنظيــف الكوارع وطبخهــا، وتقطيع اخل�ســراوات، 
واإزالة اأ�سواك العكوب، وتعبئة التبغ العربي يف �سجائر، واإعداد 
وجبات الطعام التي حتتاج جلهد ووقت طويل للزبائن، وتنظيف 
البيوت، وبيع امل�ســليات والأزهار، و�ســناعة ال�ســابون، وكل ما 

ت�ستطيع فعله ب�سرف حتى تعي�ص.
�ســاعات العمل لالأم حتديًدا: من اخلام�ســة �سباًحا حتى الواحدة 

لياًل معظم الأيام، وتت�ساعف يف املوا�سم والأعياد.
الأُمنية العاجلة: اإزالة اخلرائب من حميط املنزل، والق�ساء على 
الزواحــف، بعد جتاهل امل�ســوؤولني )كما تقــول العائلة( ملطالبها، 

وجتهيز مطبخ يعينها على اجناز العمل اليومي ب�سرعة.
الأحــالم: امتــالك بيــت، اأو توفــري اأجرة ملنــزل ي�ســلح للعي�ص، 

ويبتعد عن الأفاعي.
امل�ســاعدات املقدمــة للعائلــة: طــرد غذائــي يف رم�ســان كل عــام 
بـ)150 �ســيقال( من جهة �ســبه ر�سمية، و750 �ســيقال كل 3 اأ�سهر 

من ال�سوؤون الجتماعية )بدءا من عام 2013(.
الديون: 22 األف �سيقل للبلدية، بدل الكهرباء واملاء.

�أحللللو�ل عللللائلللللللة!
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تتمة املن�سور يف ال�سفحة الأوىل - ملاذا ي�سوت بع�ص فل�سطينيي

وتابــع ح�ســون: "كمــا اأن الناخــب العربــي ل يــرى ان النواب 
العــرب ا�ســحاب �ســالحيات او اإمكانيــات، ويف املقابــل هنــاك 
ن�ســاط �سيا�سي تبذله الأحزاب ال�سهيونية يف البلدات العربية، 
ي�ســمل زيــارة البلــدات العربيــة، ون�ســر الوعــود ذات الطابع 
امليزانيات،  العربية يف احل�ســول على  "القت�ســادي" لالأقلية 

التي ت�سيطر عليها يف ال�سنوات الأخرية اأحزاب اليمني".
وانهى ح�سون حديثه قائاًل: "�سبب اآخر لت�سويت العرب لليمني 
هو اإدراج مر�ســحني عرب يف �ســفوف الأحزاب ال�سهيونية، اإذ 
يحمل اأولئك معهم ر�ســالة للناخب العربي مفادها اأن الت�سويت 
حلــزب يهــودي يعــزز اندمــاج العــرب يف اإ�ســرائيل وي�ســهل 
عليهم الدخول اإىل املوؤ�س�ســات الإ�ســرائيلية، ارتقــاًء يف احلياة 

القت�سادية والجتماعية يف اإ�سرائيل".

اخلوف من اإنتاجات الربيع العربي
ويف حديــث مــع الطالب اجلامعي غ�ســان مريح عن �ســبب منح 
�ســوته لليكود، قال: "ا�ســتطعنا عــرب التاريخ اأن نــرى انه من 
الأف�ســل لنا كعــرب الت�ســويت لليكود، فالعرب الــدروز يف ظل 
حكومة نتنياهو يعي�ســون باأمان و�ســالم واطمئنان على كيانهم 

كاأقلية يف ا�سرائيل يف مواجهة الأحزاب الي�سارية".
وا�ســاف مريــح: "نحــن نرى اليــوم يف ظــل الثــورات العربية 

التق�ســيمات الطائفيــة التــي اأنتجتهــا الأنظمــة العربيــة لــدى 
�ســعوبها، مــا اأدى اإىل التعــدي علــى كرامــة طائفتنا يف �ســوريا 
ولبنان، وم�ســلحتنا اليوم بالحتاد مع الأحزاب اليمينية التي 
متنحنــا الأمــان والدميقراطية واحلرية وتوؤمــن بعدم التفرقة 

الدينية".
وتابــع يقــول: "نحن نــرى حماولة احلــركات الإ�ســالمية التي 
ُتهاجمنــا كدروز وتريد ان تق�ســي علينا كاأقليــة يف هذا العامل، 
لذلــك ارى ان وحدتنــا مــع الأحــزاب اليمينية حتمينــا كاأقلية 
عربيــة يف ا�ســرائيل، لذلــك منحــت �ســوتي حلــزب الليكــود يف 

الربملان الإ�سرائيلي.

تر�صح �صديقي جعلني اأ�صوت لليربمان
ويف حديث مع ال�ســحايف منر اأبو قا�ســم قال: "ب�ســراحة، اأنا ل 
اأثــق بخطــاب الأحزاب العربيــة يف الربملان الإ�ســرائيلي، لذلك 
اخرتت اأن اأمنح �ســوتي حلزب ا�ســرائيل بيتنا ل�سببني: الأول 
وجود �ســديقي حمــد عمار يف هذا احلــزب، والثــاين اأن وقوفنا 
مــع الأحــزاب اليهوديــة �ســيمنحنا احلمايــة كاأقليــة عربية يف 
اإ�ســرائيل". واأ�ســاف: "حمد عمار هو الذي �سينقذنا كاأقلية من 
احل�ســي�ص القت�سادي وال�سيا�ســي الذي نعي�ص به، وا�ستطاع 
مــع اكرم ح�ســون اأن يح�ســنا مــن �ســورتنا اأمام العــامل، فمن 

واجبنا دعمهما على جميع الأ�سعدة".
مــن جهته، قــال النا�ســط يف حزب الليكــود علي القــرا: "دوما، 
متنــح الأقليات يف دولة ا�ســرائيل اأ�ســواتها لأحــزاب خمتلفة، 
منهــا من يختار الأحــزاب العربية، ومنها من ُيف�ســل الأحزاب 
اليهوديــة الكبــرية، كل فرد يذهــب اإىل املكان الــذي يتوافق مع 

م�ساحله وفق ح�سابات �سخ�سيه له".
واأ�ســاف القــرا: "هناك ع�ســائر يراأ�ســها فرد يقــرر لهم الجتاه 
الــذي ُيفيدهم اقت�ســادياً واجتماعيــاً و�سيا�ســياً، وهذا يجعلهم 

ي�سعون ثقتهم يف الأحزاب الكبرية كحزب الليكود".
وانهــى القــرا حديثه قائــال: "اأنا اأديل ب�ســوتي حلــزب الليكود 
لأنني اأجد فيه م�ساحلي الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية، 
فعمــي اأيــوب القرا ع�ســو برملان يف هــذا احلزب ومــن واجبي 
دعمــه لنحمي الأقلية العربية الدرزية يف ا�ســرائيل بكل جمالت 

احلياة".

مهمات كبرية ال�صرتجاع االأ�صوات العربية
ويف حديــث مع مدير املكتب ال�سيا�ســي حلــزب التجمع الوطني 
الدميقراطي حممد طربيه عن كيفية ا�ســتقطاب هذه ال�ســريحة 
للت�ســويت لأحــزاب عربيــة يف املــرات املقبلــة، قــال: "دولــة 
اإ�ســرائيل مــن عــام 1956 عملــت على التق�ســيم الطائفــي بيننا 

بنظريــة فــرق ت�ســد، وعملت علــى موؤامــرة �ســهيونية لتفتتنا 
كعرب يف الداخل املحتل من تق�سيم املناهج التعليمية وتق�سيمنا 

اإىل طوائف كدروز وعرب وبدو وم�سيحيني".
وا�ســتطرد يقــول: "عملت اإ�ســرائيل على غ�ســيل دمــاغ خميف 
بــني اأبنــاء ال�ســعب الواحد وخا�ســة لــدى اإخواننا الــدروز يف 
فر�ــص اخلدمة الع�ســكرية عليهم وف�ســل مناهجهــم عن مناهج 
باقــي العــرب". واأ�ســاف طربيه: "نحــن يف احلركــة الوطنية 
دائمــاً نعمل على احتواء هذه ال�ســريحة وحماولة التقرب اإليها 
والدليل على ذلك اأن ن�ســبتهم يف الت�ســويت لأحزاب �ســهيونية 

ترتاجع يف كل جولة انتخابية للربملان الإ�سرائيلي".
واأكــد طربيه: "نحــن لن نرتك اإخواننــا واأبناء �ســعبنا الدروز 
وحدهــم اأمــام هــذه املوؤامرة ال�ســهيونية ل�ســرخهم عــن اأبناء 
جلدتهــم، و�ســنعمل جاهديــن للتقرب منهــم والتوا�ســل معهم 
ب�ســتى الطرق، و�ســنحاول تغيــري هذا اخلطــاب الطائفي الذي 

ينبع من بع�ص �سبابنا �سدهم، ومنهم هم اأي�ساً".
واأنهى طربيه حديثه موؤكدًا: "توا�ســلنا الجتماعي وال�سيا�سي 
والثقايف مع هذه ال�ســريحة هو الذي �سي�ســاعدنا يف ا�ســتقطابهم 

لنا يف املرات القادمة وتغيري خطابهم".

٭ طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

  عبد الباسط خلف

ُيعــد انتقــاء ال�ســحايف ملا �ســيعاجله اأمــًرا لي�ص 
�ســهاًل، فعليه اأن ي�ســري يف حقل �ســائك و�ســائق، 
ويبحــث عــن اجلديــد والغريــب واملهــم يف اآن. 
عــن  بعيــًدا  ُيحلــق  اأن  ن�سو�ســه  يف  وي�ســرتط 
الق�سايا التي ا�ســتهلكها ال�سابقون، حتى �سارت 

كالعلكة، بال طعم ول لون ول رائحة.
ت�سلط "احلال" ال�سوء على هذا ال�سق، وتتعرف 
علــى الكيفيــة التي يلتقــط بها ال�ســحايف حماور 
ن�سو�ســه وتقاريــره، قبــل اأن يقدمهــا للقارئ- 
ال�ســامع على طبق من ورق اأو موجة اأثري، التي 

ل تخلو عادة من موقف طريف و�سعب.
وقبــل البداية، هاكم ق�ســة ق�ســرية، وقعت مع 
ُمعــد هــذا الن�ــص: ذات يــوم، التقــت "احلــال" 
بحــالق اأم�ســى مــع مق�ســه 60 �ســنة بحلوهــا 
ومرهــا. انتظــر املُ�ســتاأمن علــى روؤو�ــص النا�ص 
اأن ُي�ســاهد ال�ســحيفة، فلمــا راآها فرح، وات�ســل 
لي�ســاأل عن املُقابــل، وطلب بعظمه ل�ســانه: اأريد 
20 دينارًا زرقاء، فاأنا اأعرف اأن ال�سحايف يك�سب 

النقود، ومن حقي اأن اأبل ريقي!

جوانب �صيقة
يقول الإذاعي يف "راية" اأدهم منا�ســرة: "تعترب 
وامللفــات  والتقاريــر  الق�ســ�ص  انتقــاء  طريقــة 
الإخباريــة وزاوية املعاجلة لهــا اأهم من اختيار 
املو�سوع ذاته، فالق�سية الواحدة جتدها ُمتابعة 
من ع�سرات الو�سائل الإعالمية يف اآن واحد، ولكن 
طريقة معاجلته للزاوية ال�ســيقة هي التي حُتتم 
على �ساحبها اختيارها بعناية فائقة، ليتميز عن 
غــريه وُي�ســيف معلومًة جلمهــوره. ومبــا اأنني 
اإذاعــي، ولكي تكون مادتي متميزة وُمثرية، فاإنه 
يتوجــب علّي اختيار املو�ســوع، ثــم البحث عن 
زاوية العالج املنا�ســبة، فتحديد م�سادر اخلرب، 
وال�سخ�ســيات التي حتمل معلومات ُت�سفي قوة 
علــى املادة الإخبارية، ولي�ص ملجــرد اختيار اأي 

�سخ�ص".
وي�ســيف: "اإذا اأردت الإجابــة عــن �ســوؤال )هل 
�ســتوقف ال�ســلطة التن�ســيق الأمنــي؟( ل يجــب 
علّي التوجه لأي ع�ســو جلنة تنفيذية، كما يفعل 
كثــريون، ُثــم يقــول كالماً اإن�ســائياً، علــى غرار: 
)نحــن م�ســممون على وقــف التن�ســيق الأمني، 

والآن هي مرحلــة جديدة وحرجة(. ولتاليف ذلك 
اأبحــث عن قريــب من امل�ســادر القياديــة العليا، 
ويحمــل وجهة نظر خمتلفة وي�ســيف جديدًا، اأو 
اأتوجه اإىل �سخ�سيات عربية ودولية، ومن داخل 
اخلط الأخ�ســر، لها عالقة مب�ســتويات �سيا�سية 

اإقليمية تك�سف عن جديد، وتقول ما ل ُيقال".
يقول منا�ســرة: "ال�ســعوبة تكمــن يف اأن بع�ص 
هــذه ال�سخ�ســيات ُتف�ســل اأن تتحــدث لــوكالت 
دوليــة ولي�ســت حمليــة، والــذي يحمــل جديــدًا 
قــد يكــون اإ�ســرائيلًيا، ومــن ال�ســعوبة اأن اآتــي 
بــه لعتبــارات عديــدة. وبالرغم مــن اأن برنامج 
"حوار اخلمي�ص" الذي يبث بالتعاون مع اإذاعة 
"دي دبليو عربي" الأملانية يفر�ص وجود طرف 
اإ�ســرائيلي، فُهنا يجب علي احلذر، واأل مُتر عرب 

اأثريي اأمور خطرية هو يريدها".
ويتابــع: "مــن اأطــرف املواقــف، حــني اأجريــت 
مقابلة مع �ســاحب من�ســب حكومي عــاٍل، حول 
العالقــة بــني زيــارة رجــل الأعمــال ال�ســعودي 
الوليد بن طالل واجلوانب القت�ســادية يف خطة 
كــريي، فقــال يل اإن هناك رابطا قويــا، وهو الأمر 
ــه امل�ســتويات ال�سيا�ســية  الــذي مل تقبله وتر�سَ
العليــا، فاأقالوه. وبعدها باأيام قال ممازًحا: "لقد 
ف�ســلتني يا اأدهم من وظيفتي.."، ثــم اأكد اأنه ما 

زال مقتنعاً مبا قاله". 
ويفيــد مرا�ســل "اجلزيرة نت" عاطــف دغل�ص: 
الق�ســة بالرتكيــز علــى  "اأهتــم قبــل معاجلــة 
اأ�ســحابها؛ لأن ذلــك الذي �ســيحدد جناحها اأو 
ف�ســلها، ومــن ثم اأ�ســتعني بخبــري اأو مراقب اأو 
مهتــم ب�ســاأن الق�ســية. والطريــف خــالل اإعداد 
مادة تعالج ق�ســية معينة، بعــد موافقة رئي�ص 
التحريــر عليها، رف�ص هذه املــادة بعد اإعدادها 
وت�ســليمها كاملة مع ال�ســور، ليتبــني لحقا اأن 
املوافقــة كانت ملقرتح اآخر اأرفق مع املادة التي 

مت تنفيذها".

دموع ورق�ص
يقول مرا�ســل وكالة وف�ســائية "معاً" يف رام اهلل 
فرا�ــص طنينــة: "اأنتقــي موا�ســيع تقاريــري اأو 
ق�س�ســي وفقاً لقراءاتــي ال�ســباحية للعديد من 
و�سائل الإعالم الفل�ســطينية والعربية، واأركز يف 

ال�سيا�ســية منها على اآخر الأنباء والق�سايا التي 
تكون على ال�سطح. واأهتم بالق�س�ص التي اأح�سل 
عليهــا عرب اأ�ســئلتي للمواطنني، ومن اأ�ســدقائي 
من التجمعات املحيطة، ف�ساًل عن وجود ق�س�ص 
عديــدة اأُعدهــا بناء علــى معلومــات، وطلب من 
معــارف اأو من املعنيني، اأو مــن اإدارة التحرير، 
واأهتم بال�سوؤون ذات الطابع التثقيفي والتوعوي 

للمجتمع".
وي�ســيف: "رغــم اأن بدايتي كانــت مرتكزة على 
الإخباري وال�سيا�ســي، لكننــي حتولت اإىل البعد 
املواطــن  بق�ســايا  عالقــة  لــه  الــذي  الإن�ســاين، 
وهمومه. ومن املواقف ال�ســعبة التي تعر�ســت 
لها، ثالث ق�ســ�ص يف ت�سييع جثامني ثالث �سهداء 
�ســقطوا يف رام اهلل، وفوجئــت اأنهــم اأ�ســدقائي، 
واآخرهــم كان ال�ســهيد نــدمي نــوارة، الــذي كان 
والده �ســديقاً مقرباً يل، وهو ما اأ�ســابني بذبحة 
�ســدرية فاأدخلــت يف ذات الليلــة اإىل امل�ست�ســفى 
واأم�سيت اأياماً اأعاين ذبحة �سدرية، كادت تودي 

بحياتي".
ويتابــع طنينة: "املواقف املفرحــة قليلة جدًا يف 
عملنــا، واأغلبهــا لها عالقــة باملهرجانــات الفنية 
الوقــت  بع�ــص  فيهــا  ن�ســرق  التــي  والرتاثيــة، 

لرنق�ص ونلهو على هام�ص املهرجانات".

�صراع داخلي
تقــول مرا�ســلة "اأجيــال" يف طوبا�ــص والأغــوار 
ال�ســمالية رنني �ســوافطة: "هناك  ق�ســايا متلي 
علــى ال�ســحايف متابعتهــا. الأحــداث اإىل جانــب 
اخلــرب ميكن اأن ننطلــق منها بتقارير وق�ســ�ص، 
واأي�ســا من خالل عالقاتنا وم�سادرنا ن�سل اإىل ما 
نريد. واملرا�ســل ال�سحايف ابن بيئته، وهو اأدرى 
بطبيعــة حميطه، وي�ســتقي منه موا�ســيعه وما 

ينبغي عليه عر�سه ومعاجلته".
ت�ســيف: "اأعمــل مرا�ســلة يف حمافظــة هــي لــب 
ال�سيا�ســية  اخلارطــة  عــن  وبعيــدة  ال�ســراع، 
الفل�ســطينية، وهذا مــا يزيد من خ�ســوبة املادة 
يف اأفق اإعالمي و�سيا�ســي �سيق. كما اأن الو�سول 
لق�ســايا الغــور ل يقــل �ســعوبة عن ت�ساري�ســه 

وطرقه الوعرة".
مــع  امل�ســتمر  "بالتوا�ســل  �ســوافطة:  وتتابــع 

كلللللللليللللللللف يللللللللخللللللللتللللللللار �للللللللل�للللللللسللللللللحللللللللايف ملللللللللللا يلللللكلللللتلللللبللللله؟

الأ�سخا�ص ذاتهم اأحياًنا، تن�ساأ عالقات �سخ�سية 
ومعارف، فقبل اأ�ســهر ا�ست�سهد �ســاب من منطقة 
امل�ســارب البدوية  خالل رعيــه لالأغنام، وهو من 
الأ�ســخا�ص الذيــن اأعرفهم باملنطقــة، واحتجزت 
الع�ســكرية،  التدريبــات  باأوقــات  معهــم  كثــرًيا 
التــي يجريها الحتــالل بالذخرية احليــة، وبعد 
ت�ســلق 3 جبــال و�ســلت املــكان. وقتهــا، كنــت 
الوحيــدة باملنطقــة، وحاول الحتــالل منعي من 
العمل والتقاط ال�ســور، واعتدى علي بال�ســرب، 
وتابعــت املهمــة. لكــن مــن اأ�ســعب املواقــف اأن 
يعي�ــص ال�ســحايف �ســراًعا داخلًيــا مع الإن�ســان 
بداخلــه، فاأن ترى �ســاباً تعرفه غارقــا بدمه على 
الأر�ص، وجُترب على موا�ســلة عملك، �ســتكون يف 

موقف ل حُت�سد عليه".

اختالف واأن�صنة
يقول املحرر يف "وطن لالأنباء" اإبراهيم عنقاوي: 
"يكون انتقاء الق�س�ص عرب الأحداث اجلارية اأو 
الق�سايا اجلدلية امل�ســتمرة التي تواجه املجتمع 
)�سيا�ســية، واجتماعية واقت�سادية، واإن�سانية(، 
وتتــم معاجلتهــا عــن طريــق اأن�ســنتها وت�ســليط 

ال�ســوء علــى املخفي الــذي مل يتناولــه الإعالم، 
اأو غري معروفــة للمواطن العــادي، والبحث عن 
الأ�سرار اأو ال�سحايا وامل�سببني لها، �سواء كانوا 
اأ�سخا�ساً اأو خلاًل يف نظام عام، مبعنى عدم عر�ص 
اآراء الأ�سخا�ص اأو امل�سوؤولني بطريقة �سطحية ل 
تغني القارئ، اإ�ســافة اإىل احلفاظ على �ســرورة 
تزويد القارئ بالأرقام والإح�ســاءات التي غالباً 
ت�ســاعده علــى ا�ســتيعاب حجــم الق�ســية التــي 

نتناولها واأهميتها".
وي�سيف: "من اأ�سعب املواقف التي واجهتني يف 
اإعداد حتقيق حول تبيي�ص التجار الفل�ســطينيني 
والإ�سرائيليني متور امل�ستوطنات با�سم فل�سطني، 
امل�ســانع  دخــول  علــي  ال�ســعب  مــن  كان  اإذ 
وتتبــع  الأغــوار،  م�ســتوطنات  يف  الإ�ســرائيلي 
ال�سحنات اخلارجة منها اإىل ال�سوق الفل�سطينية. 
وبعد الن�سر، اأخذت احتياطات، كعدم ذكر اأ�سماء 
لأ�سخا�ص اأو �سركات واإخفاء معاملهم، منعت من 
تعر�ســي لأي �سغوط اأو م�ساكل بعد الن�سر، لكن 
املعنيــني يف وزارة الزراعــة اأبلغــوين انزعاجهــم 
مــن التحقيــق، بحجــة اأنه ي�ســر ب�ســمعة املنتج 

الوطني".



»احلال « اخلمي�ص 2015/4/16 م 27 جمادى الآخرة 1436 هـ »الحال« - العدد 117 - السنة العاشرة 14

�ســجة  تالحــظ  اهلل،  رام  مدينــة  �ســوارع  يف 
احلياة، وازدحام ال�ســيارات، واأ�ســواًقا التي 
ل تخلو من املت�ســوقني، فاملدينة ل تنام اأبدا. 
ولكن ما يلفــت النظر »لفتة« معلقة على اأحد 
ال�ســوارع با�ســم بلديــة رام اهلل، متنــع تقدمي 
الأراجيــل يف املقاهــي واملطاعــم لــكل من تقل 

اأعمارهم عن واحد وع�سرين عاًما.
اأكملــت طريقــي اإىل اأن �ســادفت اأحــد املقاهي 
يف و�ســط املدينة. وقفت علــى الباب وتذكرت 
القــرار، فهل يتــم تطبيقــه؟ واإذا كان اجلواب 
نعــم، فماذا يفعــل كل هوؤلء ال�ســباب اأمامي، 
كٌل بيده اأرجيلــة، وهو يكاد ل يتجاوز مرحلة 

الطفولة! 

»مل ن�صمع بالقرار«
دخلت مقهــى »بلدنا« الذي تفــوح منه رائحة 
الرجيلة من على بعد ع�سرات الأمتار. قابلت 
امل�ســوؤول عــن ق�ســم الأراجيل اأحمــد برهوم، 
و�ساألته عن قرار البلدية وتطبيقه. �سفن قلياًل 
ثم قال اإنه مل ي�سمع بتاًتا بقرار كهذا، واأ�ساف 
اأن طــالب املدار�ص بالتحديد هــم اأكرث الفئات 
طلًبــا لالأراجيل، ومنــع تقدميها لهم �ســيوؤدي 
بالتاأكيد خل�ســارة قا�ســية يف املقهى. واأ�ساف 
اأنه ل ي�ســتطيع نهائيًّا طلب الهوية ال�سخ�سية 
من ال�ســباب للتاأكــد من اأعمارهــم، معتربا اأن 
ذلــك يقلل من �ســاأنهم واحرتامهــم، واإن فعل، 
ف�سيخ�سر املقهى عددا كبريا من الزبائن الذين 

لن تعجبهم هذه الت�سرفات.
قابلــت �ســاحب مقهى ال�ســام و�ســط املدينة، 
خالــد حممــود، الــذي قــال اإن قــرار البلديــة، 
ح�ســب علمه، مينع تقــدمي الأراجيــل لكل من 
تقل اأعمارهم عن ثمانية ع�ســر عاًما ولي�ص عن 
واحد وع�سرين، م�ســيفا اأنه �سمع بالقرار من 
بع�ــص املعارف والأ�ســدقاء، ومل ت�ســله اأي 

ورقة ر�سمية بذلك. 
ا�سطحبت �ســديًقا ل يتجاوز ال�سابعة ع�سرة 
من العمر اإىل مقهى »تريك�ص«، وطلب �ســديق 
الأرجيلــة، فا�ســتجاب لــه العامــل يف املقهــى 
بــكل �ســرور وقدمهــا لــه دون تذمــر. فعاتبته 
علــى الفور، فقال يل، اإنــه مل يتلق من اأي جهة 
ر�سمية قراًرا مبنع تقدمي الأراجيل، ول ميكنه 
خ�سارة ن�ســف زبائنه ب�ســبب قرار »م�سكوك 

ب�سحته«، على حد تعبريه. 

»كل يغني على لياله«
تت�سارب املعلومات اإًذا، ول يوجد مقهى لديه 
قرار ر�ســمي، وكل واحد »يغنــي على لياله«، 
دون وجــود رقابــة �ســارمة وحقيقيــة، ومع 
غياب وا�سح ل�ســلطة تنفيذية لها القدرة على 

اإدخال القوانني حيز التنفيذ.
رمي �ســمعان )17 عاًمــا(، تقــول اإنــه ل ميــر 
اأ�ســبوع، دون التوجــه لأحــد املطاعم لتدخني 
»الأرجيلــة«، واأكدت اأنهــا مل تواجه يوًما اأي 
م�ســكلة، ومل ُيطلب منها اإطالًقا اإظهار هويتها 
للتاأكــد من عمرها. ويروي لنا ال�ســاب �ســعيد 
حن�ســل )19 عاًمــا( اأنه يدخــن الأرجيلة منذ 
ثالث �سنوات، مل ي�ساأله خاللها اأي �سخ�ص عن 

عمره قبل تقدميها له.
الأمثلــة كثرية، وال�ســواهد نراهــا كل يوم يف 
املطاعــم واملقاهــي، ولكــن مــن الــذي يتحمل 
م�ســوؤولية ذلك؟ اأهو املقهى الذي مل ي�سله اأي 
قانون ر�سمي، اأم البلدية التي اأ�سدرت القرار؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، توجهت لبلدية رام 
اهلل والتقيــت اأحد موظفي الق�ســم ال�ســحي يف 
البلدية �سامي يعقوب، الذي ك�سف باأن البلدية 
اأ�سدرت يف اجتماع املجل�ص البلدي ال�سبوعي 
)رقم 32( قرارا بتخ�سي�ص فرتة عمل م�سائي 
تت�ســمن حملة تفتي�ص على املطاعم واملقاهي، 
ملنــع تقدمي امل�ســروبات الروحيــة والأراجيل 
ملن تقــل اأعمارهم عــن واحد وع�ســرين عاًما، 
والتاأكــد مــن اإغــالق جميع املطاعــم واملقاهي 

قبل منت�سف الليل، وغري ذلك من التعليمات.

جوالت وغرامات
وقــال يعقوب اإن البلدية اأ�ســدرت هذا القرار 
اأواخــر العــام املا�ســي، واإنهــا بــداأت بالفعل 
بجولت تفتي�سية مع رجال ال�سرطة. واأكد اأن 
البلدية �ستفر�ص غرامات مادية على اأ�سحاب 

املقاهي واملطاعم التي تخالف هذا القرار. 
وعند �ســوؤاله عن الت�ستت الكبري بني اأ�سحاب 
املقاهــي واملطاعــم، قــال اإن البلديــة تفعل ما 
عليها، وقد اأ�ســدرت القرار ون�سرته من خالل 
موقعهــا علــى النرتنــت، ومواقع التوا�ســل 
الجتماعي، وّبني اأن البلدية لي�ســت ال�ســلطة 

رغم قر�ر من بلدية ر�م �هلل يحدد �ل�سن �مل�سموح له بتدخينها

و�لللرقللابللة غائبة �لأعللللمللللار..  �لأرجلليلللللة جلللملليللع  تللقللدم  �ملللقللاهللي 

ل ترتدد اأبدا مبرافقة البلدية يف جولتها على 
املقاهــي واملطاعم، وبــنّي اأن البلدية تقوم من 
وقت لآخــر بتقدمي طلــب لل�ســرطة ملرافقتها، 
اأن  واأو�ســح  اجلــولت،  هــذه  قلــة  موؤكــدا 
»امل�ســكلة تكمن يف اأن البلديــة تكثف جولتها 
يف الأيام القليلة التي تلي اإ�ســدار القانون، ثم 
تقل تدريجيا مبرور الأيام، اإىل اأن ُتن�سى كليًّا، 
وتكــون حينها بحاجة لقانــون جديد يخرجها 

من �سباتها العميق«.
نادرة هي املقاهــي التي متنع تقدمي الراجيل 
لل�ســباب الذين تقل اأعمارهم عن 21 عاما )اأو 
18 يف بع�ــص املقاهي(، ولكــن هذا املنع يكون 
خوفــا علــى �ســمعة املقهــى و�ســهرته، ولي�ص 

خوفا من عقاب البلدية اأو رجال ال�سرطة.

فجوة بني القرار والتنفيذ
تبقــى الفجوة كبرية بني قــرارات البلدية من 
جهة، وفهم اأ�ســحاب املقاهي من جهة اأخرى، 
وبــني �ســلطة ت�ســدر القــرارات، ومواطنــني 
يتجنبون �سماعها وفهمها ليحافظوا على اأعلى 
ن�سبة ممكنة من الأرباح، و�سط تغيب وا�سح 
من ال�ســلطة التنفيذية امل�ســوؤولة عــن متابعة 
التنفيــذ وهــي ال�ســرطة، وكالعــادة كل يلقي 

امل�سوؤولية على الآخر.

البلديــة وعــدت بتكثيف اجلولت التفتي�ســية 
القوانــني.  مــن  غام�ــص  هــو  مــا  وتو�ســيح 
اأ�ســحاب  معاقبــة  نيتهــا  اأكــدت  وال�ســرطة 
اأمــا  قانونيــا.  املخالفــة ومالحقتهــا  املقاهــي 
اأ�ســحاب املقاهــي وال�ســباب، فــال يتوقعــون 
تنفيــذ اأي من الوعود، وهذا ما يبدو وا�ســحا 
وب�ســدة مــن خــالل تعليقــات ال�ســباب علــى 
�سفحات التوا�ســل الجتماعية، التي اتخذت 
اأغلب الأحيان الطابع الفكاهي والهزيل، بحيث 
�ســخر معظم ال�ســباب من هذا القرار، وكاأنهم 
يدركون م�ســبًقا اأن القوانني ت�سدر ثم تظل يف 

طي الن�سيان ول ُتنفذ.
فهــل تبقى الوعود حتت م�ســتوى التنفيذ، 
ونــرى  العميــق  نومهــا  مــن  تنه�ــص  اأم 
مفعــول لها علــى اأر�ص الواقــع؟ اإن كل ما 
علينــا فعله يف املرحلــة احلالية هو انتظار 
امل�ســتقبل والرتقــب، لعــل وع�ســى يدخل 
القانــون حيز التنفيذ ونــرى املقاهي تنعم 
ب�سباب ل يرتبطون »باأرجيلتهم« اأكرث من 
ارتباطهم بدرا�ستهم وعائالتهم واأي �سيء 

يف حياتهم. 

٭ هذا التحقيق نفذ عقب دورة حتقيقات ا�ستق�سائية 
اأجراها مركز تطوير الإعالم باإ�سراف املدربة نائلة 

خليل

التنفيذية الوحيدة امل�ســوؤولة عن هذا القرار، 
طالبــا مــن ال�ســرطة الفل�ســطينية امل�ســاعدة 

بذلك.
وقــال ال�ســرطي حممــد جــادو الــذي يرافــق 
البلدية اأحيانا يف جولتها، اإن قوات ال�ســرطة 

 فادي شطارة*

�سورة لالفتة التي متنع تقدمي الأرجيلة ملن تقل اأعمارهم عن 21 عاًما، معلقة يف اأحد �سوارع »رام اهلل التحتا«
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ليلــى الأطر�ــص روائيــة فل�ســطينية، تقــول اإن 
الأدب هــو قدرهــا، ول مفــر منه. بــداأت حياتها 
بالكتابــة يف عــدة �ســحف اأردنيــة، ووا�ســلت 
العمــل الإعالمي مــن خالل ال�ســحف والراديو 
ق�س�ســية  جمموعــات  ولهــا  والتلفزيــون، 

وروايات.
ترجمت روايات الأطر�ص وق�س�ســها الق�سرية 
اإىل عدة لغات، من بينها الإجنليزية والفرن�سية 
والإيطاليــة والكوريــة والأملانيــة والعربيــة، 
وُتدّر�ــص بع�ســها يف جامعــات اأردنيــة وعربية 
وفرن�سية واأمريكية، وُكتبت عنها عددة ر�سائل 

جامعية واأبحاث.
وكان  الأطر�ــص،  الروائيــة  التقــت  "احلــال" 

احلوار التايل:

• مــاذا تقولــني عــن البدايــات والعمــل الأدبي 
الأول؟

- بــداأت الكتابة يف املرحلــة البتدائية. وكتبت 
روايتي الأوىل واأنا يف ال�ســف الثاين ثانوي. ويف 
اأوهــام تلك املرحلة، اعتقــدت اأين كاتبة كبرية، 
ولكن هذه الرواية مل تن�ســر، ون�سرت يل العديد 
من الق�ســ�ص الق�ســرية يف ال�سحف. عدت مرة 
اأخــرى اإىل الروايــة، بعد عمل كبــري يف الإعالم، 
وكتبــت رواية "وت�ســرق غرًبا"، التــي تناولت 
احليــاة الفل�ســطينية الجتماعيــة مــن خــالل 
ق�ســة حب، بداأت عام 1948 وحتى النتفا�سة 
ــا، لأنها  الأوىل، ووجــدت �ســدى وترحيًبا نقديًّ

حتدثت عن النتفا�سة الأوىل.
وكتبت الق�سة الق�سرية يف جمموعة "يوم عادي 
وق�ســ�ص اأخرى"، ولكني اأحب الرواية، ومنو 
ال�سخ�ســيات فيها. وروايتي "ترانيم الغواية" 
حتكــي عــن القد�ــص يف نهايــة احلكــم العثمــاين 

ودخــول النتــداب الربيطاين والتحــولت التي 
مرت بها يف تلك الفرتة، واحل�سارات التي مرت 
بهــا، والعالقة بني الطوائــف وامللل، والأعراق 
املختلفة، وحاولت فيها نزع الهالة القد�سية عن 
ب�سر املدينة، واأن اأحتدث عن �سراعات النا�ص، 

و�سداقات الن�ساء من امللل املختلفة.

• هل ي�سلح الأدب اأن يكون "مهنة"؟
- الأدب ل يطعــم خبــًزا، والكاتــب العربــي ل 
يبيع كالأجنبي، ولي�ص ذلك عزوًفا عن القراءة، 
رخي�ًســا،  الكتــاب  النا�ــص  اأعطينــا  اإذا  ولكــن 

ف�سيقراأون.

• ملاذا تن�سر بع�ص الكتب يف دول اأجنبية بلغات 
اأخــرى، وهل ذلك يزيد من قيمة الكتاب ويعطي 

للكاتب فر�سة اأكرب للظهور؟
- هنــاك ما اأ�ســميه وهم الرتجمــة، فهي ل تقيم 
اأوًدا، لأنهــا لي�ســت طبعــات �ســعبية، فالقارئ 
الأجنبــي يقــراأ لأنه ينمــو على عــادة القراءة، 
ولكــن الطفــل العربي بالكاد يجــد اخلبز، وهذه 
احلروب التي نعي�سها تراجعت فينا اإىل اخللف 
ع�ســرات ال�ســنني، ول األوم النا�ص، فاإذا ُخريت 
بني اخلبز والكتاب، ف�ساأ�سرتي اخلبز بالتاأكيد.

• رغــم الإحبــاط، اإل اأن هنــاك اإ�ســراًرا علــى 
موا�سلة الكتابة، فلماذا؟

- اأ�ســاأل نف�ســي ع�ســرات املــرات عــن جــدوى 
الكتابــة، ولكــن هــذا قــدري، ول اأنــدم، لأننــي 
مل اأجــد نف�ســي اإل كاتبــة، ووجدت منفــًذا اآخر 
للعي�ص يف ال�ســحافة، ولكن من ل ميلك فر�ســة 
عمــل اأخرى، فمــاذا ياأكل؟ ومــاذا يفعل اإذا كان 
ل ميلك �ســوى مهنة الكتابة؟ واأذكر اأن النا�ســر 

طلــب مبلًغا كبرًيا يف بداية كتابتي، ومل يتحقق 
حلم الن�سر يومها ب�سبب التكلفة املرتفعة.

• ملاذا �سهد ع�سر غ�سان كنفاين اهتماًما بالقراءة 
اأكرث من اليوم، وهل لذلك عالقة برتاجع اأهمية 

القلم؟
- الهتمامــات اختلفــت، يف ذلــك الزمــن، كان 
ن�ســخه  اأر�ســل  اإذا  والكاتــب  يقــراأ،  اجلميــع 
وكل  الن�ســخ،  ماليــني  يبيــع  فاإنــه  للعــراق، 
الــدول العربية تقراأ، لكن، مــن يقراأ الآن يف ظل 
الظــروف التي حتكم؟ الآن هناك اأ�ســماء كبرية 
مثل �ســحر خليفة، واإبراهيم ن�سر اهلل، واأ�سماء 
اأخــرى ل تقل اأهميــة عن غ�ســان كنفاين وجربا 
اإبراهيــم جربا، واإميــل حبيبي، واأنــا اأوؤمن اأن 
هذا ال�ســعب ولد، ومل يقف الأدب الفل�ســطيني 
عند غ�ســان كنفــاين، بل هناك من جتاوز غ�ســان 
كنفاين، ولــو كان غ�ســان كنفاين يطبــع رواياته 
األ  النجــاح؟ يجــب  الآن، فهــل �ســيحقق ذات 
يقا�ــص اأي كاتب اإل بع�ســره فقط. وقد �ســاألت 
نــزار قباين يف لقاء جمعني معــه: ملاذا جنت لك 
الأغنية الفالنية ومل تنجح الأخرى؟ فقال: لأن 
الق�سيدة لها حظ، والرواية لها حظ، والأغنية 

لها حظ.

• كيف اأتتك اأفكار رواياتك؟
- عندمــا ذهبــت اإىل اليمــن، لعمــل تلفزيــوين، 
وجدت اأن اليمن فر�ســة جميلة لرواية، فكتبت 
�ســهيل امل�ســافات، وا�ســتعرت جغرافية اليمن 
وناق�ســت فيهــا اأزمة املثقــف العربــي وعالقته 
بال�ســلطة، والع�ســرية والقبيلــة. وحني عملت 
بالتلفزيــون، ا�ســتفدت مــن جتربتــي يف كتابــة 
مرافئ الوهم. اأما ترانيم الغواية، فقد نوق�ســت 

�لكتاب قبل  و�لرغيف  خبًز�..  يطعم  ل  �لأدب  �لأطر�ض:  �لرو�ئية 

يف اأم�ســية، وقال فيها وليد اأبو بكر: اإنها ناق�ست 
التطرف الديني الــذي يعاين منه العامل العربي 

منذ �سنوات.
اأو  حدًثــا  اأو  �ســيًئا  الأديــب  يــرى  واأحياًنــا، 
�سخ�ًســا، ويت�ســور رواية، ولكن هذا ل يكفي، 
اإذ يجب على الكاتــب اأن يبحث بدقة، فروايتي 
عن القد�ص كتبتها يف ثالث �سنوات، وقراأت اأكرث 
من 65 مرجًعا ومذكرات �سخ�ســية عن احلياة 
الجتماعية، ووثائق، وخرائط، وزرت القد�ص 
ومكثــت فيها اأكــرث مــن اأ�ســبوعني، ولأكرث من 

مرة، لأ�ستطيع الكتابة.

• ما الذي تكتبه ليلى الأطر�ص، وملن تكتب؟
- الكاتــب ل يكتب ما يريد النا�ص، ول ما يريده 
هو، هو يكتب يف حلظة ت�سادم معه، فتتحرك يف 
داخله اأ�ســئلة. الروايات عندي تبداأ بالأ�سئلة. 

حينمــا كتبــت عن القد�ــص وعن الن�ســاء هناك، 
�ساألت نف�سي بداية: اأين الن�ساء يف هذه املدينة؟ 
وما هي التحولت التي مرت بها املدينة واأثرت 
علــى الن�ســاء؟ فقراأت عــن الهجــرة والتجنيد، 
وكنــت كل مــرة اأقــراأ اأ�ســاأل عــن الن�ســاء: اأين 

الن�ساء من هذا املجتمع؟
ويف روايــة �ســهيل امل�ســافات، فاإنه ل ي�ســعب 
علــى املــراأة اأن تتقم�ــص دور الرجــل، ولكــن 
الأ�سئلة نف�سها دارت يف عقلي: هل يحزن الرجل 
بطريقــة خمتلفــة؟ هــل يحــب وطنــه بطريقــة 
خمتلفة؟ وهل ي�ستطيع اأن يتفوق اأو يبدع اأكرث 
لأنه رجــل؟ والإجابة كانت: ل طبًعا. ومن هذا 
املنطلق، فلي�ص �ســعًبا على الكاتبــة الأنثى اأن 
تنقل م�ســاعر الرجــل، واأعتقد اأنني ا�ســتطعت 
ب�ســهادة النقــاد، لأنها عك�ســت م�ســاعر الرجل 

الذي تهزمه ال�سلطة.

 رشا فرحات

 نورهان المدهون
ــا يف  لعبــت التكنولوجيــا احلديثــة دوًرا مهمًّ
كافة مناحــي احلياة، ومل تعد هناك حواجز 
مكانيــة اأو زمانية بني الب�ســر. يف قطاع غزة، 
ا�ســتفاد بع�ص الأكادمييني مــن هذه الثورة، 
فظهرت مواقع اإلكرتونية تقدم خدمة التعليم 
عــن ُبعــد، واإعطــاء درو�ص خ�سو�ســية عن 
طريــق الإنرتنــت، عرب ف�ســول افرتا�ســية. 
وبهذه الطريقــة، وجدت حلول تقنية تي�ســر 
تقــدمي خدمــات  الغزيــني  علــى اخلريجــني 
تعليمية عــن طريق الإنرتنت مبا�ســرة دون 
تنقل وجهد، بالإ�سافة اإىل اإيجاد فر�سة عمل 

بعائد مادي مقبول.
م�ســوؤول �سبكة �سركة "علمني" يف غزة اأحمد 
عكا�ســة قال لـ "احلال" اإن من�سته التعليمية 
تهــدف اإىل ا�ســتقطاب معلمــني ومعلمات عن 
ُبعد لإعطــاء درو�ص خ�سو�ســية منزلية عن 
طريــق الإنرتنت، جلميع املراحل التعليمية، 
ابتداًء بال�ســف الأول البتدائي، و�سوًل اإىل 

املرحلة اجلامعية.
واأ�ســار عكا�ســة اإىل اأن احل�ســ�ص الدرا�سية 
تبداأ من ال�ســاعة التا�سعة �سباحاً وتنتهي يف 
التا�سعة م�ساًء با�ســتخدام الكامريا واملايك، 
منوًهــا اإىل اأنه ي�ســتقطب اخلريجني الغزيني 

ذوي اخلربات التدري�سية.

الدرو�ــص  طلبــة  "غالبيــة  عكا�ســة:  وقــال 
اخل�سو�ســية من الــدول العربيــة، كالأردن 
وال�ســعودية والإمارات وم�سر، وقليل منهم 

من ال�سفة الغربية".
ال�ســعوبات يف  "وجــدت بع�ــص  واأ�ســاف: 
اإقناع اخلريجــات بفكرة التعليم عن بعد عن 
طريق الإنرتنت وا�ستخدام الكامريا واملايك، 

لذلك باتت املعلمات يدر�سن الإناث".

فر�صة عمل وجتربة جديدة
مل حت�ســل رغدة خليل، خريجة الدرا�ســات 
الإ�ســالمية مــن اجلامعــة الإ�ســالمية بغــزة 
عــام 2012، على فر�ســة عمل منــذ تخرجها 
من اجلامعة، با�ســتثناء التدري�ــص يف مراكز 
التعليم اخل�سو�ســية التــي ل يتعدى راتبها 
جتربــة  عــن  قالــت  �ســيقل.   500 ال�ســهري 
التعليم عن بعد: "لأن جمتمعنا الفل�ســطيني 
حمافــظ، تــرددت قليــاًل قبــل املوافقــة على 
اإعطــاء الدرو�ــص اخل�سو�ســية با�ســتخدام 
الإنرتنــت ومن اأمام الكامــريا، لكنني وافقت 

نظًرا للعائد املادي".
اأمــا األفــت ربعــي خريجــة عــام 2009 مــن 
تخ�ســ�ص اللغة العربية مــن جامعة الأزهر 
بعــد  عــن  التدري�ــص  اعتــربت  فقــد  بغــزة، 

جتربــة جديــدة بالن�ســبة لها، ولديهــا رغبة 
يف خو�ســها، خا�ســة اأنهــا متعلقــة مبواقــع 
التوا�سل الجتماعي. تقول: "عملت مدر�سة 
ملــدة عام يف اإحدى املدار�ص التابعة لالأونروا 
على بند خلق فر�ص عمل، ثم جاءت الدرو�ص 
اخل�سو�ســية عرب الإنرتنت لت�ســكل فر�ســة 
عمــل مريحــة، خا�ســة اأنهــا منزليــة وطوق 
جناة من البطالة. كما اأن العائد املادي حمفز 

اأ�سا�سي لقبولها التعليم الإلكرتوين". 
من جهتــه، اعترب اأحمــد ال�سربا�ســي خريج 
عام 2007 من تخ�ســ�ص اللغة الإجنليزية، 
بعــد  عــن  اخل�سو�ســية  الدرو�ــص  اإعطــاء 
بوا�ســطة الإنرتنــت فر�ســة عمــل لتح�ســني 
دخلــه، قائــاًل: "البحــث عــن فر�ســة عمل يف 
قطاع غزة اأ�ســبه بالبحث عــن اإبرة يف كومة 
الق�ــص، وفر�ســة عمــل كهــذه ممتــازة  مــن 

للخريجني".

ال�صا�صات بدل الكتب
من جانبه، قال د. حازم �سكيك، وهو �ساحب 
موقــع تعليمي خمت�ــص بالفيزيــاء: "اأطلقت 
ــا ملــادة الفيزياء،  عــام 2000 موقًعــا تعليميًّ
فن�ســرت املحا�ســرات مكتوبــة، ثم ن�ســرتها 
م�ســجلة، ويف مطلع عام 2009، اأن�ساأت قناة 

ُبللللعللللد يف غللللللللزة.. مللللللاذ �خلللللريللللجللللن مللللن �لللبللطللالللة �للللتلللعللللللليلللم عللللن 

تعليمية على اليوتيوب".
واأ�ســاف لـ "احلال": "ا�ســتخدمت الكامريا 
واملايــك يف القاعــة، و�ســجلت املحا�ســرات 
بجودة عالية، ون�سرتها لي�ستفيد منها الطلبة 
الداخــل واخلــارج، وبالطريقــة نف�ســها،  يف 
�ســاعدت طلبــة ال�ســاعات املكتبيــة، فكانــت 
ت�ســلهم املــادة م�ســروحة، وكاأنهــم داخــل 

اجلامعة".
وتابع �ســكيك: "كل �ســيء تطور مــن حولنا، 
واأ�ســبحت التكنولوجيــا متاحــة يف كل بيت 
وبني اأيدي الطلبة، الذين اعتادوا على روؤية 
ال�سا�ســات امللونــة، واأ�ســبحت بينهــم وبني 
الكتاب الأبي�ص والأ�ســود جفاء، لذلك، علينا 
مواكبة التطور وا�ستغالله ب�سكل اإيجابي".    
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مــن امل�ســتحيل حما�ســرة الهوايــات يف التخ�س�ســات 
التــي تنتمــي لها، فال الأ�ســرة ول اجلامعــة ول الدولة 
قــادرة على اإنتاج فرد مميز يعتني بتخ�س�ســه العلمي 
مبعــزل عــن هوايتــه، والفنــان ب�ســري الديك �ســاحب 
املكتــب الهند�ســي اأكرب مثــال على التخ�ســ�ص الناجح 
والهوايــة الفذة، فهو مهند�ص يف مكتبه يف النهار ورفيق 
عــوده واأحلانه يف الليل، واآخر اأعماله اأغنية من كلمات 
واأحلــان عــارف حجاوي بعنــوان "�ســواق على با�ص 

اجل�سر �سواق".
م�ســوار املهند�ص الفنان ب�ســري الديك الفني انطلق على 
مراحل كان قد بداأها بعزف العود فيما ما زال يف مرحلة 
الثانويــة العامــة "التوجيهــي"، التحــق بعدهــا بكلية 
الهند�ســة بجامعة النجاح لي�ســبح ع�ســوا م�ساركا يف 
امل�ســرحيات اخلا�ســة بكلية الهند�ســة، ليتحول بعدها 
مــن م�ســاره امل�ســرحي اإىل املو�ســيقي بعــد اأن قــدم مع 
رفاقــه جمموعــة م�ســرحيات كانــت اأهمهــا م�ســرحية 
اجلزائري  ال�سبوع" للكاتب  هذا  يعودون  "ال�ســهداء 

الطاهر وطار.
وحتــول ب�ســري اىل تاأدية العرو�ــص الفنية املو�ســيقية 
والطربيــة يف العديد مــن الماكن التــي تركزت مبدينة 
نابل�ص بحكم درا�ســته يف جامعة النجاح. بعد ذلك، ويف 
عــام 2007 حتديدا، اأ�ســ�ص مــع اآخرين فرقة )ع�ســاق 
ال�سيخ اإمام(. وانطلقت الفرقة لإ�سهار هذا الفنان الذي 

عانــى تراثه الفنــي الكبري غبنا فنيا واإعالميا يف م�ســر 
والعامل العربي، وعلى هام�ص الفرقة، �ســارت لب�ســري 
جمموعتــه اخلا�ســة مــن الأغــاين والت�ســجيالت التــي 

�سدرت يف ثالث اأ�سطوانات. 

مزيج �صعب وغري م�صتحيل
مل ير ب�ســري اأن دمج تخ�س�ســه يف الهند�ســة املعمارية 
مع فنه ومو�ســيقاه اأمرا م�ســتحيال، فمــا اعتقد البع�ص 
با�ستحالة تطبيقه، متكن من تنفيذه بكل ي�سر و�سهولة، 
فالأمــران مت�ســابهان لدرجة الرتبــاط الوثيق بينهما، 
كمــا يقول ب�ســري، وكالهمــا على عالقــة وثيقــة بالفن، 
فالعمــارة حتتــاج اإىل الر�ســم واخليــال، واملو�ســيقى 
عبارة عن �سال�سة ومتازج لالحلان، وكالهما ي�ستوجب 
تناغم عنا�سره متاما كمقطع من �سيمفونية تندمج فيها 
ال�ســوات بتناغــم منقطع النظري ولــكل جزئية دورها 
بحيث ي�ســيع التناغم وتفقد ال�سال�ســة ويختل التزان 

بفقد اأي منها.
وبراأي ب�ســري، فاإنه: "اإذا اختل الزمن يف املو�ســيقى او 
اختــل التوازن يف البناء، فالعواقــب قد تكون كارثية"، 
ما يجعل املزيج املعماري املو�سيقي �سعبا لدى ب�سري، 

لكنه لي�ص م�ستحيال، فهو يوفق بني المرين ب�سال�سة.
لكن وقته كمهند�ص هو ال�سيف الكبري امل�سلط على فنه، 
ففي ف�ســل ال�ســيف املزدحــم بالعرو�ــص الفنية، تكرث 

اي�سا طلبات الهند�ســة والبناء، لكنه ل ي�سيع وقته يف 
ال�ستاء، لالهتمام باعماله الفنية والعداد لها.

ويلجــاأ الديك اأحيانا لكتابــة اأعماله التي يوؤديها بنف�ســه 
رغــم اعرتافه بكونــه مل يحرتف ال�ســعر اأو كتابته، لكن 
عدم اإيجاده للكاتب الذي يحلم باأن يخط له ما يهوى من 
الأ�ســعار والكتابات كتلك التي كانت تخط من قبل اأحمد 
فوؤاد جنم كاتب كلمات ال�سيخ اإمام مل يتحقق بعد، وهو 

ما ياأمل اأن ي�سل اإليه ب�سري املعماري واملو�سيقار.
ويردد الديك كثريا م�ســطلح "حماية اأذن الفل�سطينيني 
املو�ســيقية"، ويقــول: "تقــع هــذه املهمــة علــى عاتــق 
فنانينا لي�ســال الفن ال�ســحيح للنا�ص، مبــا اأننا منتلك 
العديــد من املوهوبــني ذوي القدرات الفنيــة والطربية 
واملو�سيقية الرائعة". وي�سيف: "لكن النق�ص احلا�سل 
واملوجــود ان هــوؤلء املو�ســيقيني بحاجــة اىل الرعايــة 
والدعم ال�ســحيحني لتقان الفن ال�ســليم حتى يناف�سوا 

فيما بعد الفنانني الكبار بابداعاتهم ومواهبهم".

الف�صحى اأم العامية
واأثقــل  الفكــري،  لله�ســم  اأ�ســل�ص  العاميــة  "الكلمــة 
الديــك  يف�ســل  هكــذا  الذاكــرة"،  موازيــن  للثبــات يف 
اللغــة العاميــة للغناء، فهو يريد لل�ســارع الفل�ســطيني 
بــكل مراحله العمرية اأن يحفــظ ما يقدمونه من اأعمال، 
وهــذا ما دفعه وفرقتــه العائلية املكونة منه ومن اأخيه 

مهند�ض يف �لنهار وملحن ومطرب يف �لليل

ب�سر �لديك.. "�سو�ق على با�ض �جل�سر �سو�ق"
 ريم زبن*

 ماري عابودي*

وبع�ص اأبنائهما و�سديق اأو اثنني قد ين�سمان اليهم يف 
منا�ســبات وعرو�ص متفرقة هنــا اأو هناك، ليتخذوا من 
العامية ركيزة اأغانيهم الأ�سا�سية بعيدا عن الف�سحى.

ومــن اأحــب المثلة لــدى ب�ســري علــى اأهميــة العامية، 
اغنيتــه التــي تقــول: "قعــدويل 16 �ســنة ت�ســكيل جلنة 
ملجنــة، تهتم يف اأمر الوطن، وتزيــل كل الولدنة، وتقيم 
عن �ســعبي املحن، وت�ســيل عــن قلبي العفن، وت�ســالح 
ح�ســني وح�ســن، ت�ســقينا من مية عدن، تروي اأرا�سينا 
ع�ســق، وجتعــل من ال�ســودا لنب، يــا بالدنا بكفــي هبل، 
يــا �ســيادنا بيكفي دجــل، جلناتكم قتلت اأمــل، جبلت من 

احلنــة ُهبل، وعودكم �ســارت هــزل، خلقت مــن الكلمة 
جدل، بوعدكم انه يف اأمل، من بعد 16 �سنة تيجينا جلنة 

ملجنة تهتم يف امر الوطن، وتطلع جح�ص ع امليذنة". 
وعن اآخر اأعماله يف اغنية "�سواق"، التي األفها وحلنها 
الإعالمــي عارف حجــاوي، قال انه يجــري العمل على 
اعدادها حاليا من لإ�ســدارها يف غ�ســون الأيام القليلة 
القادمــة، وهي اأغنية تتحدث عن معاناة الفل�ســطينيني 
اأثناء �سفرهم وعبورهم احلدود الفل�سطينية الردنية.

 
بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

املهند�ص والفنان ب�سري الديك.

حركات راق�ســة، هــي مزيج بني الرق�ــص الفلكلوري 
الفريقــي،  الفلكلــوري  والرق�ــص  الفل�ســطيني، 
ايقاعــات  علــى  تتناغــم  الكامــريوين،  وبالتحديــد 
ومو�ســيقى فل�ســطينية– افريقيــة، تعرب عــن اوجه 
كثــرية مــن الت�ســابه. فمثــال، يف الرق�ــص الفريقــي، 
احلركات م�ستوحاة من �سيء ما كالزراعة واحل�ساد، 
الفل�ســطينية.  الدبكــة  يف  المــر  وهكــذا  املطــر،  او 
كمــا تبــني ان النوعــني مــن الرق�ص يحتاجــان لطاقة 
وحيويــة عالية، وان ا�ســا�ص الهتمــام بهذا الرق�ص، 
هو ان الفارقة عانوا كثريا من ال�ســطهاد، كما يعاين 
الفل�ســطينيون، وبالن�ســبة للطرفــني، فهــو نــوع من 

انواع املقاومة، والتفريغ عن النف�ص.
اما الت�سابه بالتكنيك، فيلخ�ص باأن هذين النوعني من 
الرق�ص يعتمدان ب�ســكل ا�سا�ســي على اليقاع وعلى 
القدمــني، مع وجــود بع�ص الختالفات الب�ســيطة يف 
التكنيــك، كاأي قــدم تبداأ بهــا الرق�ــص، او من يتحكم 
يف تغيري حركات الرق�ســة؛ ففي الدبكة الفل�سطينية، 
"اللويح" هو من يقرر ذلك، اما يف الرق�ص الفريقي، 

فعازف اليقاع هو من املتحكم بتغيري احلركات.
وكتطبيق لهذا اخلليط "الأفرو- دبكة" يف فل�ســطني، 
يعتــرب مركــز الفــن ال�ســعبي هــو الرائد لــه، وحاليا 

الوحيــد الــذي يقــوم بــدورات تدريبيــة لهــذا النوع 
اجلديــد مــن الرق�ص، فقد جــاءت فكرة هــذا الرق�ص 
من خالل الراق�ص وامل�ســمم يف فرقة الفنون ال�سعبية 
�ســرف دار زايد، الذي تعرف علــى الرق�ص الفريقي 
قبل 5 اعوام يف دورة تدريبية يف فرن�ســا، ور�سخ هذه 
املعرفــة بالبحــث عن الرق�ــص الفريقي، وتر�ســخت 
لــه فكــرة "الأفرو-دبكــة" يف العــام 2014، بلقائــه 
ب�ســديقه الكامريوين "�سريج"، ومت التدرب والبحث 
ملــدة 4 �ســهور والتعمــق بالرق�ص الفريقــي والعمل 

على تطبيق هذا اخللط.
ويوؤكــد دار زايــد اهمية البحث بالفلكلــور للتمكن من 
الرق�ص، ويقول: "�ســعرت موؤخرا انه يجب ان ابحث 
اكــرث يف الفلكلور العاملي، لكي امتكن من فهم الفلكلور 
الفل�سطيني ب�سكل اكرب، ومن هنا �سعرت باأهمية دمج 

هذين النوعني معا".
ويعــرب �ســرف عــن دعــم فرقــة الفنــون لــه ولكافــة 
راق�ســيها وم�سمميها، وعلى حثهم على �سق طريقهم 

او البحث يف النواع املختلفة من الرق�ص العاملي. 
ويوؤكــد حديثــه مديــر الفرقة خالــد قطام�ــص بالقول: 
للحدود،  لغة عاملية عابرة  "املو�سيقى والرق�ص هما 
�ســحيح اأن كل بلد لها فلكلورها اخلا�ص بها، لكن هذا 

الفلكلور ا�سبح عامليا ومنت�سرا، ومن هنا تقوم الفرقة 
بت�ســجيع كل ابنائهــا على تطويــر ادواتهم، من خالل 
التعــرف علــى انــواع متعددة مــن الفنــون املختلفة، 

كامل�سرح، وال�سور، واملو�سيقى والرق�ص العاملي".
ويوؤكــد قطام�ــص علــى ت�ســجيع الفنون لـــ" الأفرو- 
دبكــة"، لن الفرقــة لديهــا قناعــة كاملــة بــان توفــر 
م�ســاحة امنــة لل�ســباب للتعبري عــن الــذات الذي ل 
حــدود لــه، وان هنالــك طرقــا خمتلفة لهــذا التعبري، 
والفرو- دبكة هي اداة وطريقة من الطرق املعتمدة 

للتعبري عن الذات.
ويعرب الراق�ــص يف فرقة الفنون ال�ســعبية واملتدرب 
يف "الفــرو- دبكة" خالد ابو ال�ســابر، عن �ســعادته 
الرق�ــص  مــن  النــوع اجلديــد  هــذا  علــى  بالتعــرف 
ويقــول: "�ســعوري وانــا امار�ــص "الفــرو- دبكة" 
يختلف قليال عن �ســعوري عند ممار�ســة الدبكة، ففي 
الدبكة الفل�ســطينية يعتمد ال�سعور على الرق�سة اما 
بالفــرح اواحلــزن، امــا بالرق�ــص الفريقــي هو فقط 
�سعور بال�سعادة، و�ســعور بال�ستمتاع عند ممار�سة 

احلركات".
ويوؤكــد �ســرف دار زايــد، زيــادة القبــال علــى هــذا 
النــوع من الرق�ــص يوما بعــد الخر ويقــول: "بداأنا 

و�لكامرون فل�سطن  من  مهجن  رق�ض  دبكة"..  "�أفرو- 

تدريبــات الأفــرو- دبكــة قبــل حــوايل �ســهرين بـــ 7 
راق�ســني فقط، واغلبهم من فرقة الفنون وفرق دبكة 
اخرى، ولكن يوما بعد اخر، كان العدد يتزايد فو�سل 
حاليــا اىل 20 متدربــا، وكذلــك التفاعل على ال�ســور 
والفيديوهــات املتعلقــة بهــذا الرق�ص يتزايــد يوميا، 
وال�ســبب الرئي�سي باعتقادي، هوان "الفرو- دبكة" 
رق�ــص حيوي يحتــاج طاقة عالية، متامــا كما الدبكة 

الفل�سطينية التي يف�سلها النا�ص دائما".
ويعــرب دار زايــد عــن خطــط م�ســتقبلية، بالتعــاون 

مــع اجلاليــة الفريقيــة بالقد�ــص، بعمل لوحــة فنية 
مــن الرق�ــص، تعرب عن هجــرة الفارقة اىل فل�ســطني 
لغر�ــص احلج ثم ال�ســتقرار والتوطن بهــا، حتديدا 
بالقد�ص، و�ســوف يقــوم بالتعــاون مع فرقــة نهاوند 
املقد�ســية بعمــل فنــي يعرب عن هــذا التاريــخ، وهذا 
العمل الفنــي هو عبارة عن رق�ص افريقي ثم دبكة ثم 

دبكة". "افرو- 
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