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 ميساء األحمد

 محمد مرار

اأعيدوا لنا ابناءنا 
فثمة اأم  واقفة تنتظر طلة �صبعها و�صندها، اال انه مل يطل. 

وثمة ام زرعت يف حاكورتها نرج�صا بريا نذرته لعر�س ابنها، اال ان ر�صا�صة جندي غريت لها خطتها؛ فاأ�صبح نرج�س الزفة اإكليال ل�صهيد ذهب مع وقف التنفيذ. 
وهناك يف حواري القد�س اأب فل�صطيني عنيد يقول للعامل، ومن يوؤكد يل، ان ابني قد مات وعيني مل تره ميتا.

هاتوا جثمانه؛ القول انا هلل وانا اليه راجعون. 
غدا �صيقف اأهايل ال�صهداء للمطالبة با�صتعادة جثامينهم، و�صنقف جميعا معهم يف قلب مدينتنا لنقول معا لالبله نتنياهو ولكل من ال يعرف معنى موت 

فلذة الكبد: اأعيدوا لنا ابناءنا؛ لندفنهم ونبكيهم 
وجنمع بعدها ما بقي من العمر وال�صرب لنقول: ال اله اال اهلل وال�صهيد حبيب اهلل.. وعا�صت عا�صت فل�صطني.

رئي�صة التحرير

◄التتمة 13

يف خ�صم اجلــدل القائم حول ما قدمه قانون ال�صمان االجتماعي 
من حمايــة اجتماعية ومالية وقانونيــة للم�صتفيدين منه، وبعد 
موجة مــن االحتجاجات اإثــر م�صادقة الرئي�س عليــه ون�صره يف 
اجلريــدة الر�صمية، بــداأت االأ�صوات تعلو معلنة عــدم امتثالها 
ل�صيغته احلالية التي مل توفر بيئة �صامنة مل�صتقبل من �صيطبق 
عليهــم، واأثــارت ن�صو�صــه ت�صــاوؤالت و�صكــوكا حــول غايتهــا 

والق�صد منها ومن هو امل�صتفيد واخلا�صر يف نهاية املطاف.
جامعــة بريزيت، اإحدى املوؤ�ص�صات التــي ي�صتهدفها القانون، 
�صكلــت علــى وجــه ال�صرعــة جلنــة خمت�صــة مــن قانونيــني 
وحقوقيــني لدرا�صــة فحــوى قانــون ال�صمــان، حممــد خ�صر 
املحا�صر يف كليــة احلقوق واأحد القائمني على هذه الدرا�صة، 
قــال: "اإنه حالة قانونية مربكة، موؤ�ص�صات واأنظمة ون�صو�س 

غري وا�صحة، هذا ما قدمه ال�صمان االجتماعي".

رف�ض لن�سو�سه ال لفل�سفته
الدرا�صــة �صكلت مرجعية قانونية وعلمية ا�صتندت اإليها 
اإدارة اجلامعــة ونقابــة العاملــني لتحديــد موقعهم من 
ال�صمــان ومن ثــم االإعالن عــن موقفهم الراف�ــس للعمل 
به، ولكن هذا مل يعِن بال�صرورة رف�صهم لفكرة ال�صمان 
كفل�صفــة قانونيــة حتقــق م�صلحــة العامــل علــى وجه 
العمــوم. رئي�س نقابة العاملــني يف اجلامعة �صامل ذوابة 
يقــول: "الفكــرة كفكــرة نبيلة، بــاأن يكون هنــاك �صمان 
ودخــل يحفظ كرامة العامل بعد تقاعده". ويوؤكد املدير 
املــايل يف اجلامعة حربــي �صراغمــة اأن "ال�صمان ب�صكل 
عــام ي�صاعد علــى تراكم االأمــوال التي حتقــق التنمية، 
وي�صاعد االأجيال القادمة على عدم حتمل عبء االأجيال 

ال�صابقة".

متاهات ال�سمان
ولكــن ما اأثــار حفيظة العاملني وغريهم ممن خرجــوا اإىل ال�صارع 
احتجاجــا على تطبيق القانون هي الن�صو�س التي قدمها االأخري، 
يقــول خ�صــر: "هنــاك م�صائل غري وا�صحــة وفيها مــن الغمو�س 
الكثــري، القانــون مل ياأخــذ بعــني االعتبــار التنــوع يف الظــروف 
املتعلقــة بطبيعة العمــل واالأجور للفئات التــي ي�صتهدفها، وكاأنه 
جــاء من فراغ وال يتعامــل مع االأمور القائمــة بطريقة انتقالية"، 
وي�صيف خ�صر اأن بنية القانون جاءت وكاأنها ت�صلح لبلد ال يوجد 
فيــه تنظيم وعالقــات وا�صحة ل�صــوق العمل، علــى الرغم من اأن 
كثــريا من العاملني يف املوؤ�ص�صات حاليا ميلكون حقوقا من�صو�صا 
عليهــا اأعلــى من تلك التي طرحهــا القانون، ومنهــا، يوؤكد خ�صر، 
اأن االأ�صاتــذة والعاملــني يف اجلامعة �صعــروا اأن القانون �صيوؤدي 

لرتاجع اأو�صاعهم م�صتقبال.

�صيطرت اأجــواء اإيجابية على اأزمة قانون ال�صمــان االجتماعي خالل االأيام املا�صية، 
بعــد اأن وافقــت احلكومــة الفل�صطينيــة على اإعادة طــرح القانون للحــوار املجتمعي 
مــن جديد، عقــب حالة مــن القلق والتخــوف خيمت علــى ع�صــرات اآالف العاملني يف 
املوؤ�ص�صــات وال�صــركات، منذ اأن اأ�صــدر الرئي�س حممود عبا�س قــراًرا بهذا القانون يف 
الثالــث والع�صرين من اآذار املا�صي، وبداأت املوؤ�ص�صــات احلقوقية واحلملة الوطنية 
لل�صمــان االجتماعي حراكاً جمتمعياً حثيثاً، حــذر من خطورة القرار، وترتجم ب�صكل 
اأكرب، يف امل�صرية التي نظمت اأمام جمل�س الوزراء يف رام اهلل يف التا�صع ع�صر من ني�صان 

املا�صي، و�صارك فيها اآالف العاملني. 
ورغــم اأن احلملــة الوطنية رحبــت مبوافقــة احلكومة على اإعــادة القانــون للنقا�س 
املجتمعــي، اإال اأنهــا اأكــدت ا�صتمــرار فعالياتها والتعاطــي مع كافــة املالحظات التي 
�صجلتها عليــه، وعلى راأ�صها غياب ال�صامن الأموال امل�صاهمني والتوزيع غري املتكافئ 
لن�صــب امل�صاهمة من العامل واملوؤ�ص�صة يف اال�صرتاكات، اإ�صافة اإىل كون القانون ي�صع 

�صروطاً على ا�صتحقاق راتب الوفاة الطبيعية.

�سرورة جتميد القانون
وكانــت �صخ�صيات بــارزة يف احلكومة �صرحــت يف اأكرث من منا�صبــة اأن عملية اإعداد 
قانــون ال�صمــان االجتماعي متت ا�صتنــادًا ملبادئ احلوكمة واحلكــم الر�صيد، وهو ما 
عار�صــه ع�صو احلملة الوطنية لل�صمان االجتماعــي اإياد رياحي، وقال اإنه كان هناك 
تفرد يف �صياغة القانون وامل�صادقة عليه، واأنه مل يكن هناك حواٌر جدي، م�صريا اإىل اأن 
االأزمة بداأت تتفاقم و�صببت حالة من االرباك يف موؤ�ص�صات التعليم اخلا�س والقطاعني 
امل�صــريف واالأهلي حول �صناديق االدخار واأتعاب نهايــة اخلدمة، حمذرًا من اأن قيام 

تلك املوؤ�ص�صات ب�صرف االأتعاب ملوظفيها، يعني تعر�صها لالإغالق.
واأ�صــاف رياحي يف حديٍث مع احلال: "اخلوف هــو اأن تطبق احلكومة ما اأعلنت عنه 
قبــل عدة اأ�صابيع ومفاده اأن هذه املرحلة هي الإعــداد اللوائح والقرارات، واأنه �صيتم 
فتــح حوار مــع اجلهات املعنيــة ويتم جمع املالحظــات حول القرار بقانــون فقط مع 

ا�صتمرار �صريانه، واأال يوؤدي ذلك احلوار الغر�س املطلوب منه".
ودعــا رياحي اإىل وقف العمل بالقانون ب�صكل فوري كــي يتم التخفيف من حالة التوتر 
احلا�صلــة، والعمــل علــى اإدخــال كافة التعديــالت املطلوبــة على القانــون من خالل 

احلوار بني خمتلف االأطراف.
النائب يف املجل�س الت�صريعي ب�صام ال�صاحلي قال اإن احلوار ي�صمل الكتل الربملانية واللجنة 
الوزارية التــي �صكلتها احلكومة اإ�صافة اإىل احلملة الوطنية لل�صمان االجتماعي، م�صريًا اإىل 

اأن درا�صة املالحظات واحلوار �صت�صتمر لغاية 6 اأ�صابيع.

�سامن بال  االجتماعي"..  "ال�سمان 

قـانــون 
ال�سمان 
كــارثـي

العاملون يف جامعة بريزيت: 

◄التتمة 13
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 نادين مسلم*

ُدق كتابات املقــاالت جمهورهم  اىل اأي درجــة ي�صْ
القــول، واىل اأي درجة يلتزم هــوؤالء باملو�صوعية 
واحليــاد يف ظــل و�صائــل اعــالم تهيمــن عليها اما 
اأحزاب اأو �صــركات اأو عائالت لها م�صالح تختلف 
عن م�صالــح اجلمهور، اين و�صلت كتابة املقاالت 
يف التجربــة االعالميــة الفل�صطينيــة، وهل ا�صاف 
االعالم االجتماعي على هــذا اللون من الكتابة ام 
اغرقهــا يف الفو�صــى اكرث؟ هــذه اال�صئلة وا�صئلة 
اخــرى تطرحها "احلــال" يف هذا العــدد على عدد 
من الكتــاب وال�صحفيني للو�صول اىل منطقة اآمنة 
مــن النقا�س، قد تفتح الباب لتطويــر امل�صوؤوليات 
كتــاب  مــن  املطلــوب  وامل�صــارات  واملهــارات 
االعمدة، وت�صكل تقييمــا لهذا القطاع املتخ�ص�س 
من �صناعــة الراأي العام الذي يريــده الكل �صليما 

وقويا وفاعال. 

�سالمة: كتابة ال�سحف 
اأ�سدق من الفي�سبوك

يرى الكاتب ال�صحفي عبد الغني �صالمة الذي يكتب 
يف جريــدة االأيام، اأن معظم كتاب الراأي م�صي�صون، 
وينتمــون الأحــزاب �صيا�صيــة معينــة اأو على االأقل 
موؤيــدون لتيــار فكــري اأو �صيا�صي، بالتــايل يرى اأن 
هــذا ينعك�ــس على مقاالتهــم، م�صــريا اىل ان ذلك ال 
مينــع وجــود املو�صوعيــة فهنــاك فــرق كبــري بني 

املو�صوعية واحليادية، كما او�صح عبد الغني. 
وقــال اإنــه مــن ال�صعــب احلياديــة عنــد الكاتــب، 
ب�صفتــه ان�صانــا مثقفــا لديــه وجهــة نظــر ور�صالة 
واأفــكار يتبناها، فيكون من الواجــب عليه اأن ينقل 
هــذه الر�صالــة للنا�ــس، وبالتــايل لن يكــون حمايدا 
لكنــه يجب اأن يكون مو�صوعيا يف نقل هذه الر�صالة 
ويتحرى الدقة واالأمانة العلمية يف النقل مع االأخذ 
باالعتبــار الكتابــة بهــدوء دون جتريــح بالطــرف 

املعار�س.
واأ�صــار �صالمــة اىل اأن الكتــاب يف ال�صحــف املحليــة 
ب�صكل عــام ملتزمــون باملهنيــة واملو�صوعية يف نقل 
الر�صالــة، علــى عك�ــس الكتــاب يف مواقــع التوا�صل 
االجتماعــي الذين اعتربهم اأقــل ن�صوجا من الكتاب 
يف ال�صحــف املحليــة، وغــري دقيقــني اأو حمر�صــني 
بطريقة م�صللة وحزبيــة اأحيانا ب�صبب ا�صتخدامهم 
ال�صعــارات يف نقل ر�صالتهــم، وراأى اأن ذلك يعود اىل 
الرقابة املهنية على ال�صحف واملواد التي تن�صر بها.

اأما عن �صالمة اللغة يف املقاالت يف ال�صحف املحلية، 
فعرب عن وجود اهمال يف عالمات الرتقيم والبع�س 

غــري متمكــن مــن الناحيــة النحويــة؛ واأو�صح اأن 
االأقدم عمرا واالأكرث جتربة متتاز مقاالتهم بخلوها 

من االأخطاء النحوية.
وقالت الكاتبة واأ�صتاذة االعالم يف جامعة بريزيت 
اإنــه ي�صعــب تقييــم  الدكتــورة وداد الربغوثــي، 
م�صداقيــة ال�صحــف ل�صبب يعــود اىل تكرار وجود 
نف�ــس اأ�صمــاء كتــاب املقــاالت بال�صحيفــة نف�صها، 
وهــذا ان دل علــى �صــيء فهــو يــدل علــى اأن هناك 
اتفاقا �صمنيا اأو على ورق بني الكاتب وال�صحيفة، 
فالكاتــب بــراأي الربغوثــي بال�صــرورة اأن يكــون 
منتميــا جلماعــة ال�صحيفة اأو على االقــل متفقا مع 
ال�صحيفة يف اأال ي�صطدم معها. واأ�صافت: "قد نرى 
كتابا مــن خارج انتمــاء ال�صحيفــة ال�صيا�صي، لكن 
كتاباتهم يكون فيها الكثــري من املهادنة اأو التوافق 

مبا ال مينع الن�صر".
وروت الربغوثــي ق�ص�صا مــن جتربتها ال�صخ�صية 
بوقف ن�صــر مقاالت كثرية لها ب�صبــب اختالفها مع 
وجهــة النظر املوجــودة يف ال�صحــف التي اختلفت 

معها.
قارئــاً  جمهــورا  يعــد  مل  اجلمهــور  اأن  واأ�صافــت 
لل�صحف، واذا كان هناك قراء لل�صحف يف ال�صنوات 
ال�صابقة قبــل انت�صار و�صائل التوا�صل االجتماعي، 
فهــم يقراأون ما خــف وزنه من بع�ــس االأخبار، اأّما 

املقاالت فهي االأقل قراءة يف ال�صحف. 
اأن الكتــاب ال ي�صتطيعــون النقــد يف  واأ�صــارت اىل 
ق�صايــا معينة الأنهــم باالأ�صا�س ال يكتبــون عن هذه 

الق�صايا التزاما ب�صيا�صات ال�صحيفة.

�سبابات: ال�سحف 
اأن�سج من املواقع

كما اأ�صار ال�صحفــي والكاتب يف وكالة "وفا" جميل 
�صبابــات اىل وجود ثالثة اأجيــال من كتاب املقاالت 
يف ال�صحــف الفل�صطينيــة علــى االأقــل، منهــم جيل 
الثــورة الــذي يكتــب يف ال�صحــف الورقيــة وجيل 
يكتب يف و�صائل االعــالم االلكرتونية وجيل ين�صط 
بالراأي على و�صائــل التوا�صل االجتماعي. واعترب 
�صبابات ان الفوارق بني هذه االجيال تت�صح يف ان 
اجليــل االول يكتب يف ال�صحــف الفل�صطينية بنف�س 
ثوري رغم اختالف الظــروف واحلقبة ال�صيا�صية، 
ملعا�صرتهــم االنتفا�صــات الفل�صطينيــة وكتابتهــم 
يف جملــة فل�صطــني الثــورة اأو جملة الهــدف، بينما 
تكتب االجيال اجلديدة بنف�س اجتماعي وان�صاين يف 

ال�صحافة االلكرتونية اجلديدة.

وعــرب �صبابــات عــن انعــدام م�صاألة التنــوع لدى 
كتــاب  اأنهــم  مــن  فبالرغــم  اجلــدد،  ال�صحفيــني 
حمليــون، اال اأن جميعهــم يتناولــون املوا�صيــع 
مــن نف�س الزاويــة، �صواء يف مو�صــوع �صيا�صي اأو 

اقت�صادي اأو اجتماعي.
واأ�صــاف �صبابــات اأن هنــاك اإغراًقــا يف الكتابــات 
ال�صيا�صيــة حمليــا، وبالرغــم من اختــالف اأ�صماء 
الكتــاب، اإال اأن م�صامــني كتاباتهــم مت�صابهة، لكن 
اجلمهــور واحد ولي�س بحاجة لقراءة املقال نف�صه 
يف اأكــرث مــن �صحيفة بغ�ــس النظر عــن الفروقات 
الثقافية واملعرفية بــني الكتاب التي من املفرت�س 

اأن تنعك�س على كتاباتهم.
ومــن املاآخذ على كتــاب املقاالت ح�صــب �صبابات 
اأنهــم بحاجــة اىل التو�صع يف تنــاول املوا�صيع اأي 

بحاجة اىل اجتاهات معرفية وكتابية اأخرى.
واأ�صــار اىل اأن الهــدف االأ�صا�صــي مــن الكتابــة هو 
ت�صكيــل راأي عام ايجابي، فيجب علــى الكاتب اأن 
ياأخــذ القارئ اىل الزاوية التــي يعجز اأن ي�صل لها 
وينظــر اليها من خالل كتاباته، وهذا يفتقده اأغلب 
الكتــاب بــراأي �صبابــات ب�صبــب قلــة وحمدودية 
املقاالت التي �صكلت نقا�ًصا وردود فعل بعدها، لكن 
هــذا ال ينفي وجود كّتاب مقاالت يومية لهم اأثرهم 

باملجتمع على حد تعبريه.
لو�صائــل  الكبــري  التاأثــري  عــن  �صبابــات  وعــرب 
التوا�صــل االجتماعــي واالعــالم االلكــرتوين على 
فاأ�صبــح  اليوميــة،  كتابــة املقــاالت يف ال�صحــف 
باإمــكان اأي �صخ�ــس كتابــة قطعــة ت�صمــى مقــاال، 
وب�صهولــة يتــم ن�صرهــا يف املواقــع االخبارية لكن 
يختلــف ذلك بني الو�صيلتني ح�صــب �صبب الكتابة. 
واعتــرب �صبابــات الكتابــة "عقــدا مقد�صــا" بــني 
الكاتب واجلمهور، وهــذا يتطلب من الكاتب اإملاما 
ثقافيا ولغويا ومو�صعيــة كبرية وقدرا كبريا من 

امل�صوؤولية عن الراأي العام.
يف  االلكــرتوين  االعــالم  قــدرة  �صبابــات  واأكــد 
الو�صــول اىل اجلمهــور والتاأثري فيــه اأكرب واأقوى 
مــن ال�صحــف الورقية، نظــرا الأن قــراء ال�صحف 
اأغلبهــم من النخبة القليلــة يف املجتمع، ا�صافة اىل 
اأن قدرة االعالم االلكرتوين على النقد تكون ب�صكل 
اأكرب لعدم خ�صوعها لقوانني و�صيا�صات حتريرية 

ورقابية كما يحدث يف ال�صحف املحلية.

العي�سة: تبدالت 
كثرية على الورق

وانطلــق ال�صحفــي اأ�صامــة العي�صــة مــن فر�صية 
ال�صحافــة احلديثــة، مل  ال�صحــايف يف  املقــال  اأن 

يعــد جمــرد راأي، واإمنا مقــال اأ�صا�صــه املعلومة، 
فم�صــى ع�صر املقــال ال�صحايف، الــذي بنى جمده 
كّتــاب و�صحافيــون كبار، كانــت تن�صــر مقاالتهم 
علــى ال�صفحات االأوىل لل�صحــف، مثل طه ح�صني، 
وعبا�ــس حممــود العقــاد، وحممد ح�صنــني هيكل، 
وتوفيق احلكيم، وم�صطفى وعلي اأمني، وغريهم، 
وكان لثقلهم االأدبي وال�صيا�صي ودورهم يف احلياة 
العامــة، اأهمية يف تاأثــري اآرائهم التي يطرحونها يف 

مقاالتهم، على الراأي العام.
مرحلــة  االآن  "نعي�ــس  اأننــا  العي�صــة  واأ�صــاف 
�صحافية خمتلفة متاًما، ميكــن فيها لكاتب املقال، 
قدرتــه  خــالل  مــن  �صحافًيــا،  �صبًقــا  ي�صجــل  ان 
علــى الو�صــول اإىل املعلومــات، نحــن يف زمــن ال 
يكتــب كاتــب املقــال ال�صحــايف مقاله اليومــي، اأو 
االأ�صبوعــي، وهو يجل�س خلف املكتــب، واإمنا من 
خــالل العمل امليــداين، ور�صائل القــراء، وم�صادر 

املعلومات".
وو�صــح العي�صــة اأنــه مــن ال�صعب "ر�صــد كل ما 
يكتب يف ال�صحف املحلية، ولكن من خالل ما ميكن 
متابعته من الزوايا اليومية، واالأ�صبوعية، لكتاب 
املقــاالت، هنــاك بع�ــس املاآخــذ علــى املقــاالت يف 
ال�صحف املحلية، التي تتمثل بالوالء احلزبي، لذا 
فان الكاتب يكتب، وذهنه وعيناه نحو احلزب، اأو 
الف�صيــل، الذي ميكن اخت�صــاره يف القائد. اإ�صافة 
اىل التكــرار االإن�صائي، يف مقاربــة االأحداث، ميكن 
مثــاًل اأن تقراأ مقااًل لكاتــب زاوية يومية، عن حدث 
معــني، وت�صعــر اأنك قــراأت املقال �صابًقــا. والردح 
االإعالمي، الذي تتجلى فيه املناكفات عندما تندلع 
بــني فتــح وحما�س، عــدم اهتمــام كتــاب املقاالت 
بالهمــوم اليوميــة للنا�س، وح�صــر اهتمامهم على 
االأغلــب باملوا�صيع ال�صيا�صية. كمــا اأ�صار العي�صة 
ت�صحيــح  يف  متخ�ص�ــس  ق�صــم  وجــود  عــدم  اىل 
املعلومــات يف ال�صحــف؛ لــذا فاإنــه مــن املمكن اأن 
جنــد اأخطــاء يف املقاالت حول تواريــخ اأو اأحداث 

معينة".
وانتقــد العي�صــة تكرار الكتــاب الأنف�صهــم ب�صكل 
فا�صــح، با�صتخدام نف�ــس الكلمــات والعبارات، 
وعــدم قدرتهــم علــى اإثــارة ق�صايــا راأي عــام، 
فبع�ــس املقاالت تعاين من طول مفرط وافتقادها 
للر�صاقــة االأ�صلوبيــة، بالتــايل، يــرى العي�صة اأن 
لــو اأي كاتــب مــن كتــاب املقــاالت اأو الزوايا يف 
ال�صحف املحلية، يتوقف عن الكتابة الأي �صبب، 

فلن يفتقده القراء.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

وداد الربغوثيعبد الغني �صالمةاأ�صامة العي�صة جميل �صبابات

كتابة املقال يف فل�سطني كما يراها عدد من اأ�سدقاء "�ساحبة اجلاللة"
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�صاأكتــب عــن مــا ال اأعرفــه. اأظنــك 
اإحــدى  عــن  باحلديــث  يل  ت�صمــح 
املهــارات التــي اأعتــز بهــا اعتــزازًا 
عاديــاً: اأقــراأ اجلملــة مــرة واحدة 
فاأفهــم، ولعلِّــة يفَّ اأنــا، اأفهــم بع�س 
اجلمــل من القــراءة الثانيــة، اأما ما 
ال اأعرف معناه من القراءة الثالثة، 

فا�صمح يل!
يف  -وهــي  �صحافتنــا  امتحنــت 
حالة اختبــار دائم- باأزمــة قانون 
ال�صمان االجتماعي. اأرقام يف اأرقام 
يف اأرقام: لقد قــراأت بع�س االأخبار 
�صبع مرات ومل اأفهم �صيئاً، غري اأن 
احلــق علــى احلكومة! هــا اأنا قبل 
اأن اأكــون متجنيــاً، اأهــمُّ بالقــراءة 

الثامنة.
يكتب ال�صحايف عن القانون اجلديد 
ما يكتــب وقد كلفه رئي�ــس التحرير 
باأخــذ راأي وزير العمل قبل اأن ينقر 
على الكيبورد حرفاً واحدًا، ويكتب 
ال�صحــايف الأن عليه اأن يلملــم �صيئاً 
عــن املو�صــوع، يكتــب ال�صحايف ما 
يفهمــه هو وحــده، وكيــف اإذا كتب 
عن قانون ال يعرف عنه �صيئاً؟ ماذا 

تتوقع من القراء؟
اإن ال�صحــايف اإذا عجــز عــن �صبــط 
اجلملــة �صبطاً ح�صناً، �صّيع املعنى 
والقــارئ معــاً. لي�ــس مطلوبــا مــن 
مــن  املمنــوع  يعــرف  اأن  املرا�صــل 
ال�صــرف، بل يجب اأال يعرفه اأ�صاًل، 
لكنــه مطالــب بــاأن يقيم جملــة تفي 
بالغر�ــس. مالحظــة: بع�س الكتاب 
يقعــون يف فــخ ال�صعــر، فيغو�صون 

بحلو الكالم ثم يغرقون.
الكتابــة ال�صحافيــة معلومة ولغة. 
فيهــا  ال  اليوميــة  املــواد  وبع�ــس 
معلومة وال فيها لغــة، فيها حروف 
اأ�صعــب  ومــا  وب�ــس.  مت�صابكــة 

احل�صول على املعلومة يف بالدنا!
علــى اأن االأرقــام بحاجــة ملتمر�ــس 
يحولهــا اإىل لغة تقنــع املتلقي، ماذا 
املعي�صــة  غــالء  موؤ�صــر  اأن  يعنــي 
كيلــو  اإن  قولــوا  كــذا؟  انخف�ــس 
البنــدورة �صار ب�صيقلــني، وبعدها 
اكتبــوا للمتخ�ص�ــس مــا ي�صفي غله 

من ن�صب مئوية.
الت�صريعــي  انعقــاد  االآن  املطلــوب 
مــن  انتهــت �صالحيتــه  واإن  حتــى 
برملــان  بــال  القوانــني  فــاإن  زمــان، 

منتخب متر براحتها.
نهــرب مــن بالدنــا وترك�ــس خلفنا 
كال�صبــح ال نــدري بــاأي جهــة هي، 
وراءنا متامــاً، ونظل نبحث عنها يف 
كل زاوية. داخــل البلد تكتوي بنار 
الغالء، وخارجــه تلفحك نار قراءة 

النباأ.

عن ما ال اأعرفه

 عمران القفيني

 زويا إبراهيم

املا�صــي،  االأول  ت�صريــن  �صهــر  منت�صــف  يف 
دعيــت اىل اأحد املوؤمترات االعالمية يف م�صر، 
والأننــي مــن مواليد غــزة ومقيمــة يف رام اهلل 
واأحمل "بطاقة زرقــاء" بجانب جواز �صفري 
بــدال من البطاقة اخل�صــراء التي يحملها اأهل 
ال�صفــة، فاإنــه يتوجب علــي ا�صت�صدار "عدم 
ممانعــة" مــن املمثليــة االردنيــة يف رام اهلل 
للذهــاب اىل االردن او املــرور مــن خاللها اىل 

اأي دولة.
"الرف�س جاي من هناك )االأردن( وبنعرف�س 
لي�س"، هكذا كان رد موظف املمثلية االردنية 
علــى �صــوؤايل حول �صبــب رف�صهــم الأول مرة 
اإعطائــي عــدم ممانعــة لل�صفر بعــد ا�صبوعني 
من تقدميها، وب�صبــب عدم ح�صويل على عدم 
ممانعة، خ�صرت فر�صتي يف ح�صور املوؤمتر.

منــذ ت�صرين الثــاين املن�صرم، حتــى منت�صف 
ني�صــان مــن العام اجلــاري، واأنا اأقــدم "عدم 

ممانعة" ويتم رف�صها دون معرفة ال�صبب.
علــى  مق�صمــة  حيــاة  االحتــالل  ويفر�ــس 
وغــزاوي،  )�صفــاوي،  الفل�صطينيــني 
اخل�صــراء  الهويــة  فحاملــو  ومقد�صــي(، 
مق�صمــون اىل ق�صمني: غــزة وال�صفة، وحملة 
الهوية اخل�صراء ممن ي�صكنون يف غزة او من 
هــم مواليد غــزة اأو من مل يغــريوا عناوينهم 
اقامتهم من غزة اىل ال�صفة يف الهوية ويقيمون 
يف ال�صفــة، يحملون بطاقــة زرقاء، ويتوجب 
عليهم احل�صول على "عدم ممانعة" للدخول 
اىل اأرا�صــي اململكــة االأردنية، كمــا اأن حلملة 
البطاقــة الزرقــاء �صباكا خا�صــا بهم يف ج�صر 

امللك ح�صني ي�صمى "�صباك )10(".
الت�صديــد  بــداأ  يف منت�صــف العــام املا�صــي، 
ب�صــكل تدريجي للح�صول علــى عدم ممانعة، 
واأ�صبــح دخــول حملــة البطاقــة الزرقاء اىل 
االأرا�صي االأردنية اأو املرور من خاللها لدولة 

اأخرى لي�س اأمرا هينا.
يقــول القائــم علــى جمموعة "حركــة"، وهو 
حــراك مــن اأجــل حــل م�صكلــة عــدم املمانعة 
حلملــة البطاقــة الزرقــاء، جمــدي ابــو زيد، 
اإن "امل�صكلــة تخ�ــس حملــة الكــرت االزرق، 
الذيــن يطلــب منهــم ا�صت�صدار عــدم ممانعة 
للدخــول اأو املرور من خــالل اأرا�صي اململكة 
االردنية، وبال�صابق كان احل�صول عليها اأمرا 
�صهــال، دون اأي ت�صديــدات، وقد ت�صدر خالل 
4 ايــام فقط، ويف منت�صف العــام املا�صي بداأ 
املواطنون مــن حملة الكرت االزرق ال�صكوى 
مــن �صعوبــة احل�صــول علــى عــدم ممانعة 
لزيــارة االردن او املرور مــن خاللها اىل دول 

اخرى، ا�صافة اىل رف�س عدد كبري منها".
وعلــى الرغــم مــن رف�ــس منــح عــدد كبــري 
مــن عــدم املمانعــة، اإال اأن م�صــادر اأمنيــة يف 
احلكومــة االأردنية كانت اأكــدت "عدم وجود 
قــرار ر�صمي وال اأمني مينــع اأهايل قطاع غزة 
مــن دخــول ارا�صــي اململكــة االردنيــة، وان 
اجراءات طلبات عــدم املمانعة ما زالت على 
طبيعتها، كمــا اأن اجلهات االردنية املخت�صة 
مــا زالــت ت�صتقبل هــذه الطلبات وتــرد عليها 

ب�صكل اعتيادي وطبيعي".
وقــد تابعت جمموعــة "حركــة" الق�صية منذ 
اأواخــر العــام املا�صــي يف �صهر اأيلــول، يقول 
ابــو زيــد: "توا�صلنا مع االردنيــني يف مكتب 
املمثليــة االردنية، ومت توجيــه كتب للرئي�س 
حممود عبا�س ورئي�س الــوزراء رامي احلمد 

اهلل من اأجل حل امل�صكلة، وما زلنا ننتظر".
واأثــرت ق�صيــة ت�صديــد احل�صــول على عدم 
ممانعة لالردن على حياة كثري من املواطنني 
حاملــي البطاقــة الزرقــاء، خا�صــة اأن كثريا 
منهــم طــالب يدر�صــون باخلــارج ومنهم من 
ي�صافــر لدواٍع �صحيــة اأو عمل اأو حتى زيارة 

اأقارب.
يقول ال�صاب "ب.ع" )22 عاما( املقيم يف رام 
اهلل وهم مواليد غزة ويحمل البطاقة الزرقاء: 
"اأعاين من م�صكلة �صحية باجللد وكنت اأتلقى 
العــالج باالردن، ومنذ اأربعة اأ�صهر واأنا اأقدم 
على عدم ممانعة لدخول االردن، ويف كل مرة 

ال اأتلقى اأي رد ال بال�صلب وال بااليجاب".
وي�صيــف "حالتــي ال�صحية تتطلــب مراجعة 
دائمة للطبيب، ولذلك ا�صطر الطبيب امل�صرف 
علــى حالتــي يف االآونــة االخــرية اإىل متابعــة 
حالتــي ال�صحية علــى "الوت�ــس اآب"، كما ان 

االأدويــة التي تلزمنــي للعالج كنــت اأ�صرتيها 
من االردن، وهي غري موجودة يف ال�صفة".

بع�ــس املواطنني مــن حملة البطاقــة الزرقاء 
ممــن مل رف�ــس منحهم عــدم ممانعــة، تدخل 
�صباط تن�صيق من اال�صتخبارات الفل�صطينية 
للعبــور؛  ا�صتثنــاء  العطائهــم  واالردنيــة 
فال�صــاب "اأ.اأ" )24 عامــا( وهــو طالــب غزي 
مقيــم يف ال�صفــة ويدر�س يف اأملانيــا، مل يتمكن 
مــن احل�صــول علــى عــدم ممانعــة دون ذكر 
اأ�صبــاب، فلجــاأ اإىل التن�صيــق مــع املخابــرات 
االردنيــة من اأجل العبــور اىل االردن ومن ثم 

اىل اأملانيا.
ويقول: "لو مل اأح�صل على تن�صيق عبور، ملا 
ا�صتطعــت ال�صفر اىل اأملانيا الكمــال درا�صتي، 
الو�صع معقد ومل يكن احل�صول على تن�صيق 
املــرور �صهال اأبــدا، واأنا ال اأفكــر بالعودة اىل 

ال�صفة اإال بعد حل امل�صكلة".
الوطنيــة  ال�صلطــة  "احلــراك"  وحمــل 
الفل�صطينيــة م�صوؤوليــة عــدم احل�صول على 
عدم ممانعة لــالردن، يو�صح ابو زيد: "نحن 
مواطنــون فل�صطينيــون ومــن حقنــا اأن حتل 
ق�صيتنــا طاملــا نحــن دولــة ومملكــة االردن 

تعرتف بنا".

واأ�صــاف: "ال اأحمــل االأردن اي م�صوؤوليــة، 
اأمنيــة  واإ�صكاليــات  �صيــادة  االردن  يف  الأن 
واأزمــة الجئني، ولــالأردن مربراتهــا االأمنية 
ونحــن ال نريد اخلو�س يف اي نقا�س �صيا�صي، 
ولكننا كمواطنــني فل�صطينيني علــى ال�صلطة 
الفل�صطينيــة ان تتحمــل م�صوؤوليتهــا جتاهنا 

واأن حتل الق�صية مع االطراف املعنية".
مــن جهتــه، قــال الناطــق با�صــم احلكومــة 
"هنــاك  اإن  املحمــود،  يو�صــف  الفل�صطينيــة 
حمــاوالت من اأجل حــل الق�صية ونحن ن�صري 
باإجــراءات حلها جملــة وتف�صيال"، دون ذكر 
اأ�صبــاب ت�صديد احل�صول علــى عدم ممانعة، 
واأ�صــاف "نحن بداأنا باالإجــراءات منذ بداية 
امل�صكلــة، وهنــاك م�صــاٍع مــن قبــل احلكومة 
حللهــا، وهذه الق�صية تكــون اإجرائية وعادة 

ما يتم حلها".
مــع  التوا�صــل  حاولــت  "احلــال"  جريــدة 
املمثلية االردنيــة يف رام اهلل، اإال اأنها مل تتلَق 

اأي رد منهم.
وياأمــل الغزيون، من هم مقيمون يف ال�صفة او 
ي�صكنون غزة، اأن حتــل ال�صلطة الفل�صطينية 
ق�صيــة حملــة البطاقــة الزرقــاء للتمكــن من 

ا لكل مواطن. ال�صفر، كونه حقًّ

رف�ض "عدم املمانعة"..
اإغالق اآخر االأبواب يف وجه حاملي البطاقة الزرقاء
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على �صرف الثامن من اآذار نظم مركز تطوير االإعالم فعالية كبرية 
يف اريحــا ح�صرها 280 فــردًا من موؤ�ص�صــات اإعالمية و�صحافيني 
اإدارات بع�ــس املوؤ�ص�صــات االإعالميــة.  اإىل جانــب  و�صحافيــات 
واأطلقت هــذه الفعالية وثيقة "�صيا�صات اإعالميــة ح�صا�صة واآمنة 
للنــوع االجتماعــي"، ووقــع عليهــا ب�صــكل ر�صمــي االإعالميــون 

واالإعالميات.
هــذه الوثيقة تعــد من اأحدث واقوى التدخــالت يف حقل املراأة 
واالعــالم خــالل اخلم�س �صنــوات االخرية كما يقــول خرباء. 
"احلــال" هنــا تراجع عددا من املهتمــني واملراقبني للوقوف 
علــى اثر الوثيقة وما �صتحققه يف امل�صتقبــل لق�صايا الن�صاء يف 

االعالم.
مــن جانبهــا او�صحــت من�صقة وحــدة النوع االجتماعــي يف مركز 
تطويــر االإعالم ناهد اأبو طعيمــة اأن الوثيقة موجودة على املوقع 
الر�صمــي للمركز وميكن لل�صحافيني وال�صحافيات التوقيع عليها، 
م�صــرية اىل ان الوثيقة ركزت على ثالث حمــاور اأ�صا�صية: املحور 
االأول هــو التغطيــات ال�صحافيــة الر�صيــدة مبــا فيهــا ح�صا�صيــة 
واأخالقيــة املرا�صلــني واملرا�صــالت واملحرريــن واملحــررات لدى 
تناولهــم ق�صايا املراأة والرجل واالأ�صرة؛ وعدم تداول �صور الدم 
والعنــف التــي توؤ�ص�ــس لعنف اأكرب. وتنــاول املحور الثــاين نقابة 
ال�صحافيــني ودورها يف التدخل بالتغطيــات ويف اإدارة املوؤ�ص�صات 
االإعالميــة. اأمــا املحور الثالــث فتطــرق لكيفية تبنــي املوؤ�ص�صات 

االإعالمية لهذه ال�صيا�صات احل�صا�صة للنوع االجتماعي.
وقالت اأبو طعيمة اإن "هناك اأخطاء لها عالقة بالتغطيات االإعالمية 
حول مو�صوع النوع االجتماعــي واإ�صكاليات يف ال�صور واملفاهيم 
عنــد التفريق ما بني �صحية وناجيــة"، اإ�صافة اإىل امل�صاكل يف ن�صر 
ال�صــور بالــذات التــي تتعلق ب�صورة امــراأة قتلــت، اأو حتى عند 
ن�صــر �صور اأوالدها. كمــا راأت اأن اأب�صط اأخالقيات مهنة ال�صحافة 
غــري موجــودة وال حتى احل�صا�صيــة اخلا�صة مبو�صــوع الرجال 
والن�صــاء. معتــربة ان الوثيقــة قد ت�صــع املوؤ�ص�صــات واالإدارات 
االإعالميــة اأمــام واجباتهــا وم�صوؤولياتهــا خــالل التغطيــات فيما 

يتعلق بق�صايا النوع االجتماعي.
واأو�صحــت اأبــو طعيمة اأن هــذه الوثيقة ال حتمــل مالمح القانون 
وغــري ملزمة، بل تتمتع ب�صفــة اأخالقية مهنيــة، ولذلك مت اإ�صراك 
نقابــة ال�صحافيــني فيهــا لت�صغط علــى املوؤ�ص�صــات االإعالمية كي 

تتبناها. 

ال�سحافيني اأكتاف  على  معلقة  اآمال  االجتماعي"..  للنوع  احل�سا�سية  "وثيقة 
 ندين عرنكي*

مبادرة اإيجابية
مــن جهتــه اأو�صــح مديــر العالقــات العامــة واالإعــالم يف املركــز 
اأن و�صائــل  عــودة  بنــي  "مــدى" غــازي  للحريــات  الفل�صطينــي 
االإعــالم وال�صحافيــني وال�صحافيــات يقعون مبطّبــات كثرية لها 
عالقــة بالنــوع االجتماعي، واأكد على وجــود م�صكلة يف التغطيات 
االإعالمية وهو مــا يتطلب التوجه نحو اإعالم اأكرث اإن�صافاً وعدالة 

يف هذا املجال.
وراأى بنــي عــودة اأن الوثيقــة "�صــرورة ب�صبب وجــود ثغرة يف 
هــذا ال�صياق حتتاج اإىل حــل، وكخطوة اأوىل للحل يجب االعرتاف 
بوجــود امل�صكلة". واأ�صــاف اأن اعتماد هــذه الوثيقة طوعي لعدم 
امكانيــة اإلــزام العاملني والعامــالت يف جمال ال�صحافــة واالإعالم 
بنمــط حمدد، معتــربًا ال�صيا�صات التــي تطرحها مبــادرة اإيجابية 

للتفكري باحللول املمكنة.
واأ�صــار بني عودة اإىل اأن اأحد اأهــم االأركان يف ورقة ال�صيا�صات هو 
اإدراك اخلطــاأ وال�صعي نحو عــدم تكري�صه، وتقدمي البديل وتكرار 
امل�صطلحــات واملفاهيم التي مــن �صاأنها تغيري ال�صورة املجتمعية 
حــول اأدوار الرجــال والن�صاء. واأ�صــاف "اإن االإعــالم املحلي هو 
نتــاج املجتمع، وهو ينقــل جزءًا من م�صاكلــه واأمرا�صه، لكن تقع 
عليــه م�صوؤولية كربى كونه ي�صيغ الــراأي العام، لهذا ال�صبب كان 

الرتكيز يف ورقة ال�صيا�صات على من ي�صكلون الراأي العام".
واأو�صــح بني عــودة اأن الوثيقة مبنية على اأمــر ب�صيط، مفاده اأن 
علينــا ك�صحافيــني اأو �صحافيــات وكاإدارات اإعالميــة وطلبــة يف 

طــور العمــل ال�صحايف وكنقابــة، "علينا اأن نكــون عادلني ونلتفت 
اإىل الثغــرات والأب�صــط امل�صطلحــات كقولنا مثاًل رجــال ال�صرطة، 
ورجــال االإطفــاء، وتكرار هــذه الكلمــات يغلق الباب علــى ن�صاء 
ال�صرطــة اأو ن�صــاء االإطفاء"، ومــن املمكن ا�صتبدال هــذه الكلمات 
بقولنــا "عنا�صــر ال�صرطــة وعنا�صــر الدفــاع املــدين"، فالعن�صر 

يحتمل م�صاركة الن�صاء والرجال.
واعتــرب بني عودة اأن الوثيقة اأتت كتتويج لعمل طويل من املمكن 
اأال يكــون لــه عالقــة مبا�صرة مــع الوثيقــة ذاتها، لكن هنــاك عمل 
على فكــرة النوع االجتماعي يف املجتمــع الفل�صطيني منذ �صنوات 
طويلة رمبــا زاد اأو ت�صارعت وتريتــه يف الع�صرين �صنة املا�صية. 
وجــاء العمل على حلقة االإعالم كونها مهمة ومتعددة االجتاهات، 

والوثيقة ما هي اإال بداية يف هذا الطريق.
مــن جهتهــا قالــت م�صوؤولة االإعــالم يف طاقم �صــوؤون املــراأة لبنى 
بع�ــس  لديــه  اللحظــة  الفل�صطينــي حتــى  "االإعــالم  اإن  االأ�صقــر 
التوجهــات االإيجابيــة جتاه الن�صــاء واإدماجهــن يف التغطيات ويف 
الواقــع االإعالمي، لكن هناك فجوة كبرية بــني ما ينّظر له وما هو 

موجود على اأر�س الواقع". 
وراأت اأن حجــم التغطيــات التــي تتعلــق بق�صايــا املــراأة حمدود 
وهــي تغطيــات �صطحية غــري عميقة ال تعالــج الق�صايــا الن�صوية 
واالجتماعيــة. واأثنت االأ�صقــر على اأهمية الوثيقــة كونها حتاول 
�صد هذه الفجــوة برتكيزها على العمل االإعالمي ون�صره ملا يتعلق 
بالن�صــاء، وعلى عمــل املوؤ�ص�صــات االإعالميــة وح�صا�صيتها للنوع 

االجتماعــي، واإن�صافهــا لالإعالميــات يف اأنظمتهــا الداخليــة ولدى 
احلديث عن املراأة يف الربامج االإعالمية.

اأما عن اجلانب الذي تعاجله الوثيقة فيما يخ�س نقابة ال�صحافيني 
الفل�صطينيــني، فقالــت االأ�صقر: "ن�صبة م�صاركــة الن�صاء يف النقابة 
حتــى اللحظــة ال تزيد عــن 25%، ووجود املــراأة يف جمل�س اإدارة 
النقابــة ال يتجــاوز امراأة بــني 23 ع�صو امانة عامــة يف النقابة"، 
متاأملــة ان تكون الوثيقــة فاحتة تغيري يف عــدد الزميالت اللواتي 

�صيكن يف االمانة العامة يف اية انتخابات مقبلة. 
وعن املوؤ�ص�صــات االإعالمية، اأو�صحت االأ�صقــر اأن املناخ الفكري يف 
اإداراتهــا غــري منا�صر للن�صــاء؛ فعلى �صبيل املثــال تعطى التغطية 
االجتماعيــة للزميالت ليقمــن بها، بينما تعطى الق�صايــا ال�صيا�صية 
املوؤ�ص�صــات  للزمــالء. وطالبــت  املهمــة  واالقت�صاديــة والق�صايــا 
االإعالميــة باإعطاء الفر�س للتطور والتدريب لالإعالميات، وتكليفهن 

مبلفات حمددة وم�صاواة اأجورهن مع زمالئهن من االإعالميني. 
قبــل �صنــوات مل تكــن االإعالميــات موجــودات يف ال�صاحــة بالزخــم 
املوجــود حالياً، لكن امل�صامني االإعالمية ما زالت منقو�صة وما زالت 
تتعامــل مع ق�صايا الن�صــاء كرقم وكحدث اآين �صريــع. ومن هنا دعت 
االأ�صقــر اإىل التطرق  للق�صايا االإن�صانية بعمــق وعدم اإطالق االأحكام 
ال�صريعــة، "مبعنى اأن اإعالمنا ارجتايل يتطرق اإىل ق�صايا الن�صاء كما 

يتحدث املجتمع عنها ويعيد اإنتاج ثقافة املجتمع عرب التغطيات". 

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

ناهد اأبو طعيمة غازي بني عودةلبنى االأ�صقر

ــــاعــــات ــــس االإ� "ت�سونامي"  يف  ــــرق  ــــغ ت االجــتــمــــــــــــــــــــــــــــــــاعــي  االإعـــــــــــالم  ـــة  ـــداقـــي ـــ�ـــس م
 شيرين العكة

دع كــرة مــن الثلــج تتدحــرج نحو هدفهــا وانتظــر، فقد 
ــا خطريا؛ يحــدث هــذا متاًما حني  ت�صهــد انهيــاًرا جليديًّ
ي�صيــُع اأحدهم خربا ما على مواقــع التوا�صل االجتماعي 
فيتداولها النا�س باإثارة وارتباك، رغم كونها ال ت�صتند اإىل 

م�صدر موثوق يوؤكد �صحتها، فتكون االإ�صاعة.
حــدوث  اإمكانيــة  ِبــذرة  رمــى  االإ�صرائيلــي  االإعــالم 
"ت�صونامــي" حني اأعلن اإجراءه تدريباً اعتيادياً يحاكي 
تعر�س �صواطئ ع�صقالن وغزة الأمواج ت�صونامي بحري، 
و�صاعــدت و�صائل االإعــالم املحلية و�صفحــات التوا�صل 
االجتماعي يف تغذيــة االإ�صاعة، فا�صتعد املواطنون بذعر 

ملواجهته.
"الت�صونامــي" بــاَت حديــث  اأن  �صلمــان الحظــت  ر�صــا 
اأهلهــا يف البيــت، والحظت اأي�ًصــا ارتباكهــم خا�صة اأنهم 
ي�صكنــون بالقرب مــن �صاطئ بحــر غــزة ويعزمون على 
املغــادرة، قالت "مــن البداية مل اأ�صدق اخلــرب، والأنني 
على اطالع ببع�س املواد التي تخ�س اجليولوجيا ومنها 
اأنه  اأخربتهم  االأمر الأهلي،  "ت�صونامي" حاولت تو�صيح 

يحــدث يف املحيطــات وهــو نتاج حلــدوث زلــزال يرافقه 
بــركان يف قــاع املحيط املتكــون من ال�صخــور الربكانية، 

وفل�صطني ال يوجد بها حميطات".
اجتهدت �صلمــان يف �صرح وتب�صيط الطبيعة اجليولوجية 
باأكــرث من ذلك، لكنها اأعربت عــن اأ�صفها قائلة "ا�صتبعدت 
بقــوة حــدوث "ت�صونامــي" واعتربته اأكذوبــة وحاولت 
تربيــر ذلــك، اإال اأن التهويــل االإعالمــي كان اأقــوى ومل 
اأ�صتطــع منــع اأهلي مــن ت�صديق اخلرب بعــد اأن ا�صتحوذ 

اخلوف عليهم". 
ويبدو اأن االأمر كان اأكرث اإزعاًجا بالن�صبة ل�صهد ال�صويركي 
حيــث تناوبت هــي زوجهــا يف الرد علــى ات�صــاالت االأهل 
واالأ�صدقــاء الذيــن طالبوهــم باإخــالء البيت ليلــة 15 من 
ني�صــان املن�صرمــة؛ وقالت "يبعد مــكان �صكني عن �صاطئ 
البحــر 100 تقريًبا لذا ا�صتغــرب املت�صلون من موقفنا فقد 

قابلنا ن�صائحهم باإخالء البيت بال�صحك والتهكم".
واأ�صافــت ب�صخرية: "الغريب اأننــي ورغم عدم ت�صديقي 
للحادثــة وتعاملــي معهــا علــى انهــا �صائعــة، اإال اأننــي 
ا�صتيقظت قبل الفجر ونظرت عرب النافذة الأحتقق اإن كان 
"الت�صونامي" قد اأو�صك اأم ال، �صحكت على نف�صي وقتها 

والحظت اأنني تاأثرت بردة فعل من هم حويل".

ال�صويركــي اأ�صــارت اإىل اأن اإ�صاعــة "الت�صونامــي" ُتثــري 
ذكــرى موؤملــة عاي�صهــا معظــم الغزيــني، فاإعــالن حالــة 
الطــوارئ واإخــالء ال�صكن هو اأحــد التفا�صيــل اخلا�صة 
بالعدوان اال�صرائيلــي هروًبا من النريان، واأ�صافت: "يف 
العــدوان ا�صُطــررت اإىل تركت بيتي ليلــة واحدة، لكنني 
�صرعان ما عدت اإليــه، البيت هو االأمان ولن اأتركه ملجرد 

�صماع اإ�صاعات ال اأ�صا�س لها من ال�صحة".

االأخالق" "ت�سونامي 
اأكده  ما  هذا  اإليه"،  ي�صتند  للخرب وال م�صدر  اأ�صا�س  "ال 
حم�صــن االفرجني اأ�صتاذ االعــالم يف اجلامعة االإ�صالمية 
بغــزة، قائــاًل: "مل جنــد معلومــات وال م�صــادر للخــرب، 
ورغم ذلك توا�صل انت�صار ال�صائعات وت�صخيم الروايات 
واختــالق االأحــداث وممار�صــة الت�صليــل االإعالمــي من 
مــا  اأخطــر  اأن  واعتــرب  نف�صــه".  املجتمــع  اإىل  املجتمــع 
يواجــه املجتمــع الفل�صطيني حاليا الت�صليــل الناجم عن 
االعتماد على االإعالم االإ�صرائيلي وتداول الروايات دون 
تفح�ــس خا�صــة يف ظل حَتكمــُه مب�صادر تلــك املعلومات 
التــي تكون يف كثري مــن االأحيان عبارة عــن ج�س لنب�س 
ال�صــارع الفل�صطينــي اأو لتوتري االأجــواء وزعزعة االأمن 

واال�صتقرار وهو ما يقع يف اإطار احلرب النف�صية.
واأعرب االفرجني عن اأ�صفه اإزاء ت�صاوق اجلهات الر�صمية 
مع االإ�صاعات وعلى راأ�صهــا وزارة الداخلية التي اأعلنت 
جهوزيتهــا ملواجهــة اأية طــارئ رغم �صعــف اإمكانياتها، 
ثــم بداأت ترتاجع وت�صكك يف روايــات الت�صونامي وتدعو 
املواطنــني اإىل الهدوء وعدم االأخــذ بال�صائعات املغر�صة 

بعد اأن توا�صلت مع موؤ�ص�صات دولية ذات عالقة.
التوعيــة والتح�صني �صد  االإعــالم احلقيقــي هــو  "دور 
االإ�صاعــات ال اأن يكــون �صالًعا يف ن�صرهــا �صواء بق�صد اأو 
بــدون"، قــال االفرجني، ونبه اإىل "�صــرورة وقف بع�س 
الو�صائل التي مترر االأخبار جمهولة امل�صادر وتقدم اآراء 
البع�ــس مغلفــة لتبدو وكاأنهــا حقائق دامغــة"، وو�صف 
مــا حدث بـــ "ت�صونامي االأخالق" الأنه اأحلــق اأذى نف�صًيا 
كبــرًيا باملجتمــع، وكان ذلك ب�صبب جهــات معينة اأرادت 
حتقيــق مكا�صب كزيادة عدد الــزوار ملواقعها والاليكات 

لبع�س ن�صطاء ال�صبكات االجتماعية.

اإ�ساعات ُمغر�سة
�صعيــد قديــح �صحفــي ونا�صــط اعــالم اجتماعي بــني اأن 
من�صــورات �صفحات التوا�صــل االجتماعي اخلربية منها 
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ت�صهــد ال�صحافــة االلكرتونية تطــورا ملحوظا يف خمتلف 
اأنحاء العامل، من حيث اأعدادها املتزايدة، ونظرا لقدرتها 
علــى مواكبة االحــداث العاجلــة واملعلومــات املهمة، ما 
اأدى اىل ظهــور طبقــة من ال�صحفيني الذيــن ال يعرفون ال 
القلم وال مداده، بل يذهبون اىل مهارات جديدة يف حتميل 
االخبــار واملعلومات، مبحددات �صحفيــة جديدة تتعلق 
بالو�صول اىل اجلمهــور وا�صتخدام كل التطبيقات املمكنة 

لتو�صيل الر�صالة. 
وقدميا كانــت خالفات العمل تقوم بــني املرا�صل واملحرر 
يف ال�صحيفــة او التلفزيــون واالذاعة علــى طول او ق�صر 
املادة، وعلى مفرداتها وعناوينها و�صورها، لكن الو�صع 
االن يختلف، فاالأزمة بني العاملني يف املواقع االلكرتونية 
تتمحــور حــول مهــارات املرا�صلــني او جامعــي االخبــار 

وحمملي املواد، ملواكبة هذه الو�صائط والتقنيات. 
"احلــال" قابلــت عددا مــن م�صممي املواقــع االخبارية 
و�صاألت عمــا يزعجهم يف مهــارات ال�صحفيــني التقليدين، 
وا�صت�صرفــت منهــم ما هي املهــارات املطلوبة من اي قادم 
علــى حقــل ال�صحافــة االلكرتونيــة، يف حماولــة الإثــارة 
النقا�س حول جتديد مهارات تدري�س ال�صحافة وللمناداة 
علــى ابناء احلقل من اجليل القــدمي للقول لهم ان مهارات 

كثرية تنق�صهم.

مهارات تقنية
ويف مقابلــة مــع عماد اأبو بكــر م�صمم جرافيــك و�صو�صال 
ميديا يف وكالة وطــن لالأنباء حول املهارات التي يجب ان 
تتوافــر يف املحــرر االلكرتوين، اأو�صح انــه يجب ان تكون 
لــدى هوؤالء معرفــة يف اأبعــاد ال�صورة، واآليــة معاجلتها 
والتحكم بها، بحيث تتالءم مع اخلرب ومع و�صع ال�صا�صة، 
واأي�صا يجب ان يكونوا ملمني باآلية رفع ال�صورة وكيفية 
ادخــال املعلومات الداخلية اخلا�صة بها، ولي�س ال�صورة 

فح�صب بل الفيديو واالوديو اي�صا.
وا�صــاف: "يجب ان تكون لدى املحــرر االلكرتوين مهارة 
اإ�صافــة الفيديــو وال�صوت على اخلــرب، وامكانية حتميل 
الفيديو على يوتيوب، والتحكم يف ال�صوت وحتميله على 

موقع �صاوند كالود.

 مهند الشاعر*

ما الذي يطلبه امل�سممون االإلكرتونيون من زمالئهم املحررين التقليديني؟

وبني انه يف الكثري من االحيان يكون مطلوبا من املحررين 
ادخــال ا�صــم امل�صــور علــى ال�صــورة، وكتابتــه بطريقة 
فنيــة بحيــث ال تزعج املتابع مــع املحافظة علــى جمالية 

ال�صورة.

مهارات اأخالقية
وفيمــا يخ�ــس االأخبــار التــي يكون فيهــا �صــور قتلى او 
جرحى او �صور خملة لالآداب، او�صح ابو بكر انه تنق�س 
بع�ــس املحررين االلكرتونيني مهارة اخفــاء او ت�صوي�س 

جزء من ال�صورة دون تغيري املالمح اال�صلية لل�صورة.
ووجه اأبو بكــر ن�صيحة اىل املحررين االإلكرتونيني، باأخذ 
دورات على اأيــدي خمت�صني، ملعاجلــة ال�صورة بطريقة 
حمرتفــة وتغميــق وتفتيــح ال�صــور دون تغيــري املعنى 
املق�صــود. لتو�صيــل الر�صائــل ال�صحفيــة بطرقــة منظمة 

و�صادقة بعيدا عن اية تدخالت تقنية يف املعنى. 
وبــني اأبو بكــر ان املحرر الــذي تنق�صه املهــارات، عندما 
تكــون لديه جمموعــة من ال�صــور تاأخذ منــه وقتا طويال 
يف املعاجلــة على العك�ــس من املحرر املتمكــن الذي يقوم 

مبعاجلتها بطرق ال تاأخذ منه وقتا اإ�صافيا وال جهدا .

مهارات الت�سميم
وقــال �صامر نــزال م�صمــم �صو�صــال ميديا يف �صبكــة راية 
يتمتــع  ان  االلكــرتوين  املحــرر  علــى  يجــب  االإعالميــة، 
بالكفــاءة يف ا�صتخدام برامج فوتو�صــوب ولغة االإنرتنت 
والتدويــن، وفهم اأنظمة الن�صر علــى االإنرتنت. واأ�صاف: 

"اي�صا مطلوب اخلربة يف جمال اإنتاج الو�صائط املتعددة، 
ومن بينها ا�صتخدام اأدوات املونتاج ال�صمعي والفيديو".

وذكــر انه رمبا قــد يكون املحرر غري متفهــم للم�صمم مثال 
يف اختيــار بع�س املوا�صيع التي ال ت�صتحق او حتتاج اىل 
ت�صاميــم، لذا يجب ان تكون لــدى املحرر قوة مالحظة يف 
اختيار املوا�صيع التي تتطلــب ت�صاميم فنية مطلوبة من 

امل�صممني.

بني ال�سكل وامل�سمون
وقــال وليــد مقبول ا�صتــاذ االعالم يف جامعــة بريزيت ان 
روؤيــة امل�صمــم فنية علــى العك�س من املحــرر الذي يكون 
همــه ابراز اخلــرب ومعلوماتــه ومعانيه، وبــني ان هناك 
اكــرث من معيار لقيا�س ال�صفحة منها حجم االعالن بحيث 
ال يكون هناك تت�صارب بني ال�صورة االخبارية واالعالن.
واأو�صــح ان العالقــة بــني امل�صمم واملحــرر "تناحرية"، 
وان االختــالف دائمــا هو �صيــد املوقف، فاملحــرر ي�صعى 
الإبــراز مادته بخالف امل�ص�صم الذي مهمته تن�صيق املادة 

مع ال�صكل العام لل�صفحة.
وبني رائد زواهرة من�صق ق�صم اجلرافيك يف كلية فل�صطني 
التقنية– العروب ان ال�صحفي يتعامل مع موقع قائم عن 
طريــق الدخــول للموقع با�صــم امل�صتخدم وكلمــة املرور، 
فمهمتــه حترير املواد ورفــع ال�صور او معاجلــة اإ�صاءة 
ال�صــور، وعلى الرغم من انها مهــارات ا�صا�صية وب�صيطة 

اال ان بع�س املحررين يفتقرون لها.
وقــال ان عملية اختيار ال�صور او االنفوجرافيك يجب ان 

تتم بالتعاون بني املحرر وامل�صمم، وان يكون هناك تكامل 
وتفاهــم بني املحــرر وامل�صمم من اجــل الو�صول اىل عمل 
جيد، فاملحرر هو مــن يختار تفا�صيل ال�صورة، وامل�صمم 

هو من ينفذ.

امتالك االأ�سالة واحلداثة معا
وقال املحرر ال�صحايف خالد �صليم اإن "التطور الذي �صهده 
االإعالم خالل العقــد املا�صي يفر�س على املحرر اأن يطور 
مهاراتــه واأدواتــه، لي�صتطيــع التاأقلــم مــع احلداثة التي 
قــد ترتكه يحمــل القلــم يف مواجهــة تكنولوجيــا تت�صارع 
يف تطورهــا، بــل ويبكــي وحيــًدا تاريًخــا مــن ال�صحافــة 

الكال�صيكية قد اندثر اأو اأو�صك".
واأ�صــاف �صليــم الــذي يعمــل يف ال�صحافــة املكتوبــة منذ 
عقديــن، اأن "التعامــل مــع التقنيــات اجلديــدة، وامتالك 
مهارة التعامل مع برجميات ال�صوت وال�صورة والفيديو 
واالإنفوغرافيــك، بــل واالأنيمي�صن اأي�ًصــا، بات فر�س عني 

على كل �صحايف، كي يحافظ على لياقته املهنية".
وتابع �صليم اأن "الكارثــة الكربى لدى بع�س اأبناء اجليل 
اجلديد هــي امتالك املهــارات التقنية احلديثــة وح�صب، 
على ح�صاب التمكن من اأ�صول العمل الكال�صيكية وامتالك 
نا�صيــة الن�ــس مــن حيــث املعنــى واللغــة"، داعًيــا اإىل 
الوقــوف يف منطقة و�صطــى بني احل�صــارة والتاريخ كي 

يظل االإعالم املحلي عفيًّا.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالب 

رائد زواهرةعماد اأبو بكرخالد �صليموليد مقبول

ــــات ــــاع ــــس االإ� "ت�سونامي"  يف  ــــرق  ــــغ ت االجــتــمــــــــــــــــــــــــــــــــاعــي  االإعـــــــــــالم  ـــة  ـــداقـــي ـــ�ـــس م
تكــون على االأغلب غــري مو�صوعية وتفتقــر اإىل امل�صادر، 
كما اأ�صــار اإىل طريقــة حكمهم وتعاطيهم مــع املن�صورات، 
حيث ُينظر غالًبا اإىل �صحة اخلرب بكم التفاعل واالإعجابات 
وامل�صــاركات عليه، مــا يجعله يف متنــاول اجلميع ولرمبا 

ي�صبح خرًبا يف وكاالت غري مهنية.
عــن "ت�صونامــي غــزة" قــال: "كان لالإعالم اجلديــد الدور 
االأكــرب يف تــداول �صائعــة "الت�صونامــي" وهــذه ال�صائعات 
ي�صنعهــا غالًبــا م�صتخدمــو املواقــع وين�صــرون باأ�صمــاء 
وكاالت وهمية لتحقيق اأغرا�س خا�صة غري معنيني بوجود 
م�صــادر"، واأ�صاف قديــح "البع�س ي�صتخدم مبــداأ اإ�صاعة 
خرب معني ملعرفة ردة فعل النا�س اأو بلبلة ال�صف واإحداث 

الفو�صى، ولالأ�صف امل�صتفيد يف النهاية اإ�صرائيل".
التــي ع�صفت  الوحيــدة  اال�صاعــة  يكــن  "ت�صونامــي" مل 
املنطقــة ملتهبــة  فكــون  الفل�صطينــي موؤخــًرا،  بال�صــارع 
باأحداث ال�صراع وامل�صتجــدات ال�صيا�صية يجعلها عر�صة 
ل�صمــاع الكثري مــن االأكاذيب املتعلقة ب�صــن عدوان جديد 
على قطاع غزة، اأو اقرتاب اإنهاء االنق�صام وتقدم م�صاعي 
امل�صاحلــة لرفــع �صقف اآمــال املواطنني، لكن مــا يلبث اأن 
يقع هــذا ال�صقف على توقعات وطموحــات الغزيني ب�صاأن 

انفراجه قريبة.
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علــى خلفيــة قــرار حمكمــة النق�ــس الفل�صطينيــة 
باإعادة ر�صوم اال�صــرتاك ال�صهرية الأحد امل�صرتكني 
بتاريــخ  �صــدر  الــذي  قانونيــاً،  �صحتهــا  لعــدم 
2015/11/16، وب�صبب هذه الق�صية، ظهر حراك 
على و�صائل التوا�صل االجتماعي يطالب بوقف دفع 
ر�صــوم اخلط الثابت ال�صهرية التي تبلغ 20 �صيقال، 
الأنه غــري م�صتخدم لدى العديد مــن امل�صتهلكني وال 
يرغبــون بوجوده، وكانت هناك مطالبة اأي�صاً بعدم 
بيــع اخلدمتــني: خط الهاتــف الثابت وخــط النفاذ 
لالنرتنــت، اإجبارًا للم�صــرتي، بالرغم من اأنهما غري 

مرتابطتني فنياً.
ويف 2016/1/13، ظهر قــراٌر تف�صريي من حمكمة 
النق�ــس، يوؤكــد اأن الر�صــوم امل�صماة "بــدل خدمة" 
توؤخذ الإيرادات ال�صركة ولي�س خلزينة الدولة، واأن 
هــذا املبلــغ يدفع بدل خدمــة تقدمهــا ال�صركة، واأن 
قــرار اإعادة الر�صوم ينطبق على حالة هذه الق�صية 

فقط ولي�س على باقي امل�صرتكني. 

القرار التف�سريي
يقول مدير الهيئة امل�صتقلة حلقوق االإن�صان "ديوان 
املظــامل" د. عمــار الدويك اإن مالب�صــات حدثت عند 
العامــة بعد ظهور قرار حمكمة النق�س الفل�صطينية 
القا�صي باعتبار ر�صــوم اال�صرتاك ال�صهري للهاتف 
مواقــع  ويف  االإعــالم  علــى  قانونيــة  غــري  البيتــي 
التوا�صل االجتماعي وبعد ظهور القرار التف�صريي 

حلكم املحكمة بعد �صهرين من القرار.
ويف راأي اآخــر، يقــول اخلبــري القانــوين واملحامــي 
داوود الدرعــاوي اإن مــا حــدث يف التف�صري مل مي�س 
قــرار املحكمة اأو يغريه، اإمنا بــنّي اأن الر�صم الوارد 
الــذي يجبى من �صركة االت�صــاالت "بدل خدمة" ال 
يحتاج قانوناً ين�س عليــه ومن حق ال�صركة اأخذه، 
ويف نف�ــس الوقــت ينطبــق قــرار املحكمــة على تلك 
الق�صيــة وحدها، ولكن هذا ال مينع اأن تقام دعاوى 

م�صابهة يف امل�صتقبل.
يف املقابل، كان تف�صري �صركة االت�صاالت على ل�صاِن 
مديرهــا التنفيذي عمار العكر بــاأن ال�صركة توجهت 
ملحكمــة اال�صتئنــاف لتطلب تف�صريًا لقــرار املحكمة 
لعدم و�صوحــه، والأن القرار يرتك جمــااًل للتاأويل، 
واأن �صــدور القــرار التف�صــريي كان يف �صاحلهــم، 

حيــث �صد "عدة جوانب، واأ�صبحت هناك راحة من 
ق�صايا م�صتقبلية �صبيهة".

مالب�سات الق�سية 
يف ال�صــق القانــوين، �صــرح لنــا املحامــي الدرعاوي 
مالب�صــات تفا�صيل ر�صــوم اخلط الثابــت: "وقعت 
�صركة االت�صاالت الفل�صطينية رخ�صتها الت�صغيلية 
عام 1996 باحتكار ملــدة ع�صر �صنوات تليها خم�س 
�صنــوات ل�صركة الهاتف اخللوي، وح�صب االمتياز، 
يتوجــب على وزارة االت�صــاالت حتديد الت�صعرية 
والتعرفــة، و�صعر التعرفــة يعني وي�صمــل �صيانة 
اخلطــوط وبــدل التالــف وامل�صروفــات الت�صغيلية 
باالإ�صافــة لهام�ــس الربح الأنهــا مرفق عــام، ووفقاً 
لنظــام التعرفة واالمتياز ال يوجد ما ي�صمى بالر�صم 
الثابــت، الأنه ال يجوز اأن ُيفر�ــس ر�صم ثابت يف عقد 
االمتيــاز دون اأن يكــون مرتبطــاً بتقــدمي خدمــات، 
وبالتــايل الر�صم من املفرت�س اأن يكون مقابل تركيب 
اخلط للمرة االأوىل مقابــل خدمات ولكن اأن تفر�صه 
ب�صــكل دائم هنا كانــت االإ�صكاليــة القانونية الأنه ال 
ي�صتند الأ�صا�س قانــوين اأو عقدي، الأن �صعر التعرفة 
الــذي تتقا�صــاه االت�صــاالت ي�صمــل امل�صروفــات 
الت�صغيلية كاملــًة باالإ�صافة لهام�س الربح، وبالتايل 
فالر�صــوم الثابتــة فقــدت االأ�صا�ــس القانــوين الــذي 
يفر�ــس، ولذلــك وجدت حمكمــة النق�ــس اأن �صركة 
االت�صــاالت مل تقــدم اأي بينــات عن اأن هــذا الر�صم 
هو بــدل خدمــات، فكيفت التقــدمي القانوين لــه باأنه 
ورد يف التقدمي القانوين االأ�صا�صي له وبالتايل ال ر�صم 
اإال بقانــون، وهــذا ما �صــدر عليه القانــون. واآنذاك 
قررت املحكمــة قبول الطعن ومتت اإعــادة االأموال 

للمدعي".

تربير ال�سركة للر�سوم
يف املقابــل تــربر �صركــة االت�صــاالت هــذا الر�صــم، 
الــذي �صمته "بدل خدمــة �صهرية" حلاجــة ال�صبكة 
ب�صكٍل م�صتمر لل�صيانة كمــا قال العكر، واأكمل قائاًل 
بــاأن عليهــم تقدمي درجــة عالية من اخلدمــة، فمثاًل 
يتوجــب عليهم ت�صليح اأي عطل خالل 72 �صاعة من 
حدوثــه، وهــذه االأ�صعار موجــودة يف جميع الدول 
املجاورة وهي مراقبة من وزارة االت�صاالت ب�صكٍل 

بني قرار الق�ساء وتف�سريه

ر�سوم الهاتف الثابت.. مع�سلة باقية اإىل االأبد

ملاذا: الأنها جُتبى خلزينة ال�سركة ولي�ض خلزينة الدولة.. وهي خدمة ولي�ست ر�سًما بقانون
العكر: وزارة االت�ساالت تراقب الر�سوم ب�سكل دائم.. وهي بدل خدمات للم�سرتكني

الق�سية اجلديدة للم�ستهلكني: مطالبات بف�سل خط النفاذ عن االأر�سي الثابت لتخفيف الكلفة
دائــم وم�صتمر، و�صبب وجــود هذه الر�صــوم اأي�صاً 
هــي اأنها تقدم خدمــات للم�صرتكني، وهــذه االأموال 
�صروريــة اأي�ًصــا، الأن �صركــة االت�صــاالت تخ�صــر 

وجوال تعو�صها.

ر�سوم خط ثابت اأم بدل خدمة؟
وي�صــرح الدويك عن مو�صوع ر�صــوم اخلط الثابت 
مــن خــالل عالقتــه املبا�صــرة بالق�صيــة املذكــورة 
�صابقــاً قائاًل: "�صركــة االت�صاالت تفر�ــس ا�صرتاكا 
�صهريا بــدل خدمة وهو كحد اأدنى تفر�صه ال�صركة، 
واعتــرب الق�صاء اأن هذه الر�صــوم ال يجوز اأن تكون 
اإال يف حال كان هناك ن�س قانوين عليها، هذا االأ�صا�س 
القانــوين فقــط ينطبــق علــى الر�صــوم التــي جتبى 
خلزينــة الدولة، ولهذا بــررت �صركة االت�صاالت اأن 
هذا املبلــغ "بدل اخلدمة" ال يجبى خلزينة الدولة، 

وبالتايل هو ال يحتاج ن�صاً قانونياً عليه".
اأن جميــع  يف املقابــل يوؤكــد العكــر وي�صــدد علــى 
االأ�صعــار والر�صوم مرخ�صة وموافق عليها من قبل 
وزارة االت�صــاالت، ويكمــل قائــاًل: "مت تغيــري بند 
"بدل خدمة �صهرية" عندما  "ر�صوم اال�صرتاك" اإىل 
طالــت الق�صيــة يف املحكمــة حتــى ال يحــدث ُلب�ــس 
جمــددًا، فالر�صــوم جُتبــى خلزينة الدولــة اأما هذه 
االأموال بــدل خدمة �صهرية فهي تعــود اإىل اإيرادات 

ال�صركة".

ملاذا حدث الُلب�ض يف الق�سية
اأكــدت وزارة االت�صــاالت وتكنولوجيــا املعلومات 
عــرب املهند�ــس فلوريــد الزربــا مديــر عــام االإدارة 
العامــة يف وزارة االت�صــاالت والتكنولوجيــا بــاأن 
الــوزارة ال تعلــق على قــرار املحكمــة، وحترتمه، 
ناحيــة  مــن  �صكليــة  "هنــاك ق�صيــة  قــال:  ولكنــه 
اال�صــم وهي الر�صــوم ال�صهرية التــي جتبيها �صركة 
االت�صــاالت حيــث ظهــر تناق�ــس �صكلــي بــني قرار 
املحكمة واال�صم امل�صتخدم، ومنها ظهرت االإ�صكالية 
بــاأن "بدل اخلدمة" الذي جتبيــه �صركة االت�صاالت 
كان ي�صمى "ر�صمــا" وهناك ظهر تناق�س �صكلي بني 
القــرار والت�صميــة، وهنــا ظهر باأن املدعــي يرى اأن 
�صركــة االت�صاالت جتبي الر�صم الــذي اعتربه غري 
قانــوين اعتمــاًدا على عدم وجــود �صند قانــوين بهذا 
اخل�صو�ــس وطالب برده، ولكــن املحكمة قالت اإنه 
اإذا بينــت �صركة االت�صاالت اأن هذا الر�صم ال يجبى 
للخزينــة واإمنــا لل�صركــة اخلا�صــة فبالتــايل هو ال 

ينطبــق عليــه هــذا القانــون، ولكن مل تو�صــع اأمام 
القا�صي البينات الكافية بذلك".

وبالتــايل، ومن خالل حما�صر الق�صية، يظهر الُلب�س 
ناجتــاً عن عدم تقــدمي االأدلة الكافيــة اأمام املحكمة 
مــن ِقبل �صركة االت�صــاالت لتربهن اأن هذه االأموال 
ال تذهب خلزينة الدولة اإمنا لل�صركة ذاتها، ويف هذا 
املو�صــوع يعلق العكر باأن جميــع البيانات واالأدلة 
كانــت مقدمة للمحكمــة "ويبــدو اأن املحكمة ل�صبٍب 
اأو الآخــر مل تقتنــع باالأدلة املقدمــة ومل تطلب اأدلة 

اإ�صافية".

ف�سل خط الثابت عن النفاذ
بنف�س ال�صيــاق، طالب �صالح هنيــة وعمار الدويك 
باأن يتــم ف�صل �صراء خدمة خــط االنرتنت– النفاذ 
عــن عملية �صــراء اخلط االأر�صــي الثابــت، ويوؤكد 
هنية والدويك اأن هاتــني اخلدمتني غري مرتابطتني 
فنياً وتقنياً اأبدًا، ويرتكزان يف مطالبتهما هذه اإىل اأنه 
يف القانون مينع اإجبار بيع خدمتني غري مرتابطتني 
اإلزامــاً، وي�صــرح الزربــا: "عندما وقعــت االتفاقية 
مع �صركــة االت�صاالت �صملت العديــد من اخلدمات 
اال�صا�صيــة وامل�صافــة، ومت اعتبــار اأن خدمــة خط 
الهاتف االأر�صي الثابت هي اخلدمة االأ�صا�صية وكل 
ما غريها هي  خدمــات اإ�صافية، واالتفاقية �صمحت 
ل�صركة االت�صاالت بــاأن تقدم خدمة اخلط االأر�صي 
اال�صا�صيــة واأن تقدم خدمــات اإ�صافية اإذا امل�صرتك 
اأرادهــا، وحينها كان خط الهاتف ال�صوتي االأر�صي 
هو االأ�صا�صي ولكــن كان هناك بعد نظر ب�صكل معني 
عند القائمني باأن �صمحوا لها بتقدمي خدمات م�صافة 
ومــن باب اخلدمات امل�صافــة االآن يح�صل امل�صرتك 
على خط النفاذ الذي اأ�صبح امل�صرتك يعتربه خدمة 
اأ�صا�صيــة وخط الهاتــف الثابت كخدمــة اإ�صافية ال 

يرغب فيها".
خــط  وجــود  �صــرورة  اإن  العكــر  يقــول  بــدوره، 
االأر�صــي مل�صرتكــي االنرتنت هــو من اأجــل �صمان 
جــودة عاليــة و�صرعــة يف اخلدمــة، وبــاأن نظام ال 
اأي االنرتنــت مــن دون خــط   naked ADSL
اأر�صــي هو نظام تعمل به عــدد قليٌل من دول العامل 

الأنه ال يعطي اجلودة املطلوبة.

هيئة تنظيم قطاع االت�ساالت
وقــد �صــدر يف 2009 قانــون بت�صكيل هيئــة تنظيم 
هــذا  ويف  رئا�صــي،  مبر�صــوٍم  االت�صــاالت  قطــاع 

القانون يظهــر دور الهيئة يف التنظيم والرقابة على 
قطــاع االت�صاالت كامــاًل، بحيث مــن املفرت�س كما 
يجــري يف دول العامل اأن يتــم اختيارها من املجل�س 
الت�صريعــي دون اأن تتبع لل�صلطــة التنفيذية. وبهذا 
كان اأحد بنود املوؤمتر املذكور �صابقاً من قبل الهيئة 
امل�صتقلــة حلقوق االإن�صان ومــن قبل جمعية حماية 
امل�صتهلــك باأن يتم ت�صكيل هذه الهيئة التي مل ُت�َصكل 
لغايــة االآن، ويطالبــون بــاأن ت�صكل هــذه الهيئة من 
اأطــراف واأ�صخا�س حياديني وغــري تابعني لل�صلطة 
التنفيذيــة حيث تقــوم وزارة االت�صاالت بعملها يف 
الوقــت الراهن من اإ�صراف وتدقيــق ومراقبة قطاع 
االت�صــاالت كامــاًل. ويوؤكــد الزربــا اأنهــم يرحبون 
بقيــام الهيئــة ولكــن يعتقــدون ب�صروريــة وجــود 
التنظيم بغ�ــس النظر عمن ينظم، اإن كانت الوزارة 
اأو الهيئــة اأو غريهــا. ووافقتــه �صركــة االت�صاالت 

بدورها معربة عن اأنهم يرحبون باأي رقابة.

خطط م�ستقبلية اأو ق�سايا م�سابهة
ال ميكــن تعميم نتيجة هذه الق�صية على امل�صرتكني 
كافة كمــا يقول الدرعــاوي: "اأثر احلكــم الق�صائي 
يرتبــط فقط يف اخل�صــوم املوجوديــن يف الدعوى، 
فهــذا القرار غري �صادر عن حمكمــة اإدارية، لو كان 
عن الق�صاء االإداري كان �صمل عددًا اأكرب من النا�س 
�صمــن حــدود معينة، وحتــى القــرار التف�صريي ال 
مينــع حــدوث ق�صايا م�صابهــة فيما بعــد واملطالبة 
فيهــا باإعادة الر�صــم الثابت الأنه مــا زال هذا الر�صم 
ال ي�صتنــد لقــرار قانــوين"، ولكــن يف املقابــل يوؤكــد 
هنيــة باأنهــم �صيذهبــون للتقا�صــي با�صــم جمعيــة 
حمايــة امل�صتهلك حتى لو مل تنجح الق�صية الأنه من 

ال�صروري اأن تتم املحاولة.
وتتجــدد يف هــذا العام رخ�صــة �صركــة االت�صاالت 
الفل�صطينية ولكن اأكد العكر على اأن الرخ�صة تنظم 
عمل ال�صركة وال حتدد خدماتها، ولهذا ي�صري اإىل اأنه 
مــن املمكــن اأن يتم ف�صــل خط الثابت عــن النفاذ يف 
حــال تطور التكنولوجيا وو�صولهــا ملرحلٍة متقدمة 
اأكرث، وبــدوره ي�صري الزربــا اإىل اأن ف�صل اخلدمات 
لرمبــا يكون �صيئــاً واردًا ولكــن من املهــم تذكر اأنه 
عند ف�صل اخلدمات �صتكون هناك تبعات مادية الأن 
اخلدمتني لهمــا تكلفة م�صرتكة ويف حــال الف�صل قد 

ترتفع تكلفة كل منهما على حدة.

*  طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

د. عمار الدويك. عمار العكر.�صالح هنية.فلوريد الزربا.داوود الدرعاوي.
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للحــروف �صوت ودالالت، ال نلتفت اإليها لغمو�صها، لكن طالبة 
التغذيــة يف جامعة بريزيــت رنا رمياوي، �صمعــت �صوت هذه 
احلــروف، ونظــرت اليها بطريقة غري ماألوفــة، ف�صارت احدى 

طالبات علم الغرافولوجي.
ظهــرت موهبة حتليل ال�صخ�صية عــن طريق خط اليد لدى رنا 
عــن طريق ال�صدفة حيث تقــول: "اكت�صفت وجود هذه القدرة 
لدي عن طريق لعبة غري مدرو�صة حني بداأت مبالحظة �صفات 
معينــة يف احلروف التي تكتبها �صديقاتــي يف املدر�صة، وبداأت 
بتحليــل خطوط ل�صخ�صيات ال اعرفهم وكنت ن�صبة امل�صداقية 
حينهــا 70%، يف الوقت الذي مل اكن اعلم اأن هذه املوهبة تدور 
حــول علــم مثبت ومعــروف يدعــى علــم الغرافولوجــي الذي 
يك�صــف ال�صمــات ال�صخ�صيــة للكاتب من خالل احلــروف التي 

يكتبها". 
يذكــر ان هــذا العلم ظهر منــذ القــرن التا�صع ع�صــر ومر بعدة 
مراحل، حيث مت تاأ�صي�س "اجلمعية االأمريكية للجرافولوجي" 
ر�صميــا عــام 1927، ومنذ ذلك احلني بــداأ يدر�س يف اجلامعات 

حول العامل.
وح�صلــت الرميــاوي علــى منحــة متخ�ص�صــة يف درا�صة علم 
الغرافولوجــي معتمدة مــن االكادميية الدوليــة يف فرن�صا، من 
خــالل املــدرب الدويل يا�صــر حجــازي، االأمر الذي �صــكل لديها 
نقطــة حتول ترتكــز عليها يف حتليالتها من خــالل اأ�ص�س علمية 

دقيقة ومو�صعة، كما اأ�صارت.

اأ�ستاذ علم نف�ض يعلق
وراأى اأ�صتــاذ علم النف�ــس يف جامعة بريزيــت موري�س بقلة اأن 
هنــاك عــّدة طرق يف التعرف علــى �صخ�صية االن�صــان، واحدة 
منهــا حتليل اخلط، ولكنــه ال يعتقد اأنهــا الو�صيلة الوحيدة يف 
الك�صــف عن �صمات ال�صخ�س، الأن احلكم على ال�صخ�صية ميكن 

اأن ياأتــي من اأكرث من م�صدر نظرا لتعــدد �صخ�صيات االن�صان، 
فمثــال عندمــا نحكم علــى ال�صخ�س مــن خــالل كتابته حلروف 
متقاطعــة وقريبــة علــى بع�صهــا، وحتليــل �صخ�صيتــه بانهــا 
�صخ�صية انطوائية ومنغلقة على نف�صه، بالتايل يتجه ال�صخ�س 

ل�صلوك هذه ال�صفات بناء على حتليالت املخت�صني.
وراأى بقلــة ان الغرافولوجي علم لكــن الكثري ممن دخلوا على 

هذا العلم هواة يفتون بطريقة خاطئة .
وكغــريه مــن العلــوم، القــى علــم الغرافولوجــي العديــد من 
االنتقادات واالتهامات باأنه �صرب من الدجل والتكهن، لكن رنا 
التي ال توؤمن بال�صعوذة وقــراءة الكف والفنجان ت�صاءلت عن 
العالقة املنطقية بني �صخ�صية االن�صان والفنجان الذي ي�صربه 
اأو �صخ�صيتــه واخلطــوط املر�صومــة بيــده التــي ال ي�صتطيــع 
التحكــم بهــا، موؤكــدة يف الوقت ذاتــه ان هناك عالقــة منطقية 
وموثقة علميا بني ال�صخ�صيــة وطريقة كتابتها، الن كل ان�صان 
يكتب بطريقة خمتلفة تتحكم بها االع�صاب املوجودة باال�صبع 
التــي تدفع ال�صخ�س مل�صك القلــم بطريقة  تختلف عن االخرين 
تدفعــك لدمج احلروف بطريقة معينــة االمر الذي يكون �صببه 
امتــدادا لالع�صاب التــي متكنك من التعامل ب�صــكل م�صتقل مع 
االمــور يف حياتك، فكما تتعامل مع ا�صغر االمور بحياتك وهي 
احلــروف واإم�صــاك القلم، تتعامــل مع اكرب االمــور واملواقف 

التي متر بها .
واأقامــت رنــا زاويــة خا�صــة لتحليــل ال�صخ�صيــات يف اليــوم 
املفتــوح لكليــة االداب يف جامعــة بريزيــت، وقــد القــت اقباال 
وا�صعــا من قبــل الطالب على حتليالتها حيــث حللت ما يقارب 
120 طالًبــا وطالبــة، كما اأن�صاأت �صفحة علــى موقع التوا�صل 
االجتماعــي في�صبــوك �صاعدتهــا علــى ن�صر موهبتهــا للجمهور 
الــذي ميلك الف�صول ملثل هذه املوا�صيــع، حيث ا�صارت احدى 
الفتيــات التــي حللت لهــا خطها بــاأن ردة فعلهــا يف البداية باأن 

هــذه ال�صفات ميكن ان يحملها اي �صخ�ــس، ولكن عندما بداأت 
تتعمق وت�صرح اكــرث �صعرت باأنها تلم�س �صفاتي ب�صدق االمر 

الذي اثر بي وخلق لدي �صعورا ايجابيا.

حتليل خطوط ال�سهداء
وكانــت رنــا اجتهــت اىل حتليــل ر�صائــل وو�صايــا ال�صهــداء 
واالأ�صــرى، رغبــة منهــا مبوا�صاتهــم وبــث االأمــل يف نفو�صهم، 
حيــث حللــت و�صيــة ال�صهيــد مهنــد احللبــي، التــي مل�صت من 
خاللهــا �صخ�صية �صخ�ــس واٍع و�صع امامه هدفــا وا�صحا عن 
دراية م�صبقة مباهيته، ومل يكن االمر نتيجة الت�صرع والتهور، 
باال�صافــة لر�صالة اال�صري حممد القيق خــالل فرتة ا�صرابه يف 
اليــوم الثمانني التي اأكد فيها اأنه ما�س يف ا�صرابه، حيث كانت 
نتيجــة التحليل �صادمة جــدا الأنه كان �صخ�صا يف عز قوته على 
الرغــم من عدم تناوله للطعام منذ فــرتة طويلة وحمافظ على 

هــذه القــوة  من اخلط واحلجــم وال�صغط علــى القلم ور�صمة 
احلــروف والزوايا، وقد حاولت جاهدة الو�صول اىل عائلته يف 
تلك الفرتة لتخربهم اأن حممد قوي وم�صر ومتم�صك بهدفه ولن 

يياأ�س اأو يرتاجع للحظة .
رنــا التــي دفعها الف�صــول اىل معرفــة ال�صخ�صيــات من طريق 
خطــوط اليد قالت لـ "احلال": "ان هدفها تعريف النا�س بنقاط 
قوتهــم ليعرفوهــا وي�صتغلوهــا بحياتهم، وت�صيــف: "من غري 
املمكــن اأن اأحلل �صخ�صيــة ان�صان الأخربه عــن �صلبياته، هناك 
عــدد مــن الفتيــات اللواتــي حللت لهــن �صخ�صياتهــن بكني من 
الفرحــة، حيــث ان�صدمــن باأنهن وجــدن �صخ�صــا ا�صتطاع فهم 
مكنوناتهن وفهم قدراتهن الداخلية التي تعنب كثريا يف التعبري 

عنها، وهذه هي ر�صالتي التي ارغب باإي�صالها".

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

طالبة الغرافولوجي رنا رمياوي.. ت�سمع �سوت االأحرف وترى حركاتها

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

16 عامــاً ومل تفارقــه، كانــت معــه يف كل حلظاتــه، اينما ذهب 
تراهــا علــى كتفــه، كطفلة مدللة ال تغــادر ح�صن ابيهــا، اإال ان 
املر�ــس كان اقوى منها فجعله يفارقها، فراقــا لي�س هيًنا، فمن 
اعتــاد علــى �صــيء 16 عاماً رمبــا �صيحتــاج اإىل مــا ي�صبهها من 

االأعوام ليعتاد على فراقه.
جهــاد نخلــة )43 عاماً( ابــن خميم اجللــزون �صمــال رام اهلل، 
بــداأت رحلتــه مــع ابنتــه املدللــة “الكامــريا” منــذ ان كان يف 
ال�صابعــة ع�صــرة من عمره، عمــل يف الت�صويــر الفوتوغرايف يف 
احــد اال�صتوديوهــات بــرام اهلل عــام 1991، تعلم فيــه التقاط 
ال�صــور لالأفــراح، ومل يكن يعلم اأنه �صيلتقــط يف مرحلة الحقة 
مــن حياته، �صورًا تناق�س االأفــراح متاماً حيث ماآ�صي ال�صعب 

الفل�صطيني اإثر احتالل غا�صم.

�سطوع نور �سوره
امتلــك جهاد كامريا �صخ�صية عام 1995 اأهلته اللتقاط ال�صور 
وتعلم الت�صوير مبختلف جماالتــه، وبب�صمة الواثق من نف�صه 
واملعتــّز بقدرتــه على التحــدي، يتحــدث جهاد الــذي كان من 
اأوائــل امل�صورين يف وكالة االأنبــاء الفل�صطينية وفا عام 1997 
م�صتعينــاً بكامريته ال�صخ�صية يف عمله، فكان اأول عمل �صحفي 

يغطيه هو موؤمتٌر يف م�صرح الق�صبة يف املدينة.
مل يكــن يف الت�صعينيــات، اهتمام بال�صــورة ومكنوناتها، اإال اأن 
جهــاد الذي اأدرك معنــى ال�صــورة واأهميتها، عــزم على تعلم 
قواعد الت�صوير ال�صحايف ب�صــكل اأعمق، فالتحق بعدة دورات 
للت�صويــر اأهمهــا دورة عقــدت برعاية جامعــة بريزيت قدمها 
اآنــذاك االعالمي نبهان خري�صة الذي يعتربه جهاد اأول معلميه 
يف هــذا املجــال، وتوا�صــل دخولــه لــدورات اأهلتــه الأن يكــون 

م�صــورًا بارعــاً، فا�صبح يجيــد التقاط ال�صور ب�صتــى اأنواعها 
)الطبيعية، والفوتوغرافية، وال�صحافية(، فال�صورة تتحدث 

عن نف�صها، وتعادل األف كلمة كما يقول جهاد لـ »احلال«.

ممنوع من ال�سفر و�سوره ت�سافر
وال يجلــب االحتالل �صوى املنغ�صات، فــكان جهاد ممنوًعا من 
ال�صفــر خــارج فل�صطــني باأمــر مــن االحتــالل، اإال ان �صوره مل 
تقــف على حدود الوطن ومل ي�صتطع االحتالل منعها من ال�صفر 
ك�صاحبهــا، ف�صــارك جهــاد بعــدة معار�ــس اأقيمــت يف العراق 
واليونــان وفرن�صا، معار�س مل يكن جهاد حا�صرًا فيه بج�صده، 

وكانت �صوره املميزة تتحدث عنها يف كل مكان.
عاي�ــس جهــاد مــا حــل بال�صعــب الفل�صطيني من جمــازر خالل 
االنتفا�صــة الثانية، فعمله يف جمال الت�صويــر جعله اأكرث قرباً 
مــن الواقــع، وتــرك يف نف�صه اأثرًا مــن م�صاهد مروعــة لالأطفال 
الذيــن ق�صــوا با�صتهــداف االحتالل لهــم بال�صواريــخ املميتة، 

ومتزق اأ�صالئهم.
مذكرات م�سّور

ويف حديثــه مع »احلــال« ي�صتذكر جهاد اف�صل �صــور التقطها 
خــالل عمله ال�صحفــي، فيقول ان اف�صل �صورتــني يف تاريخه، 
كانت االأوىل خالل مواجهات بــني �صبان فل�صطينيني واالحتالل 
يف جبــل الطويــل بالبــرية �صمــال رام اهلل، عندمــا اعتقل جنود 
االحتالل حينها فتى مل يتجاوز عمره 17 عاماً، ومزقوا مالب�صه 
واأجربوه على امل�صي فوق اال�صالك ال�صائكة، ف�صالت دماوؤه من 
انحــاء ج�صده، هذه ال�صــورة ف�صحت عنجهيــة االحتالل �صد 
اأطفــال فل�صطــني، وال�صورة الثانيــة كانت على حاجــز قلنديا 
�صمــال القد�س، حيــث عمد جنــود االحتــالل اىل التنكيل مب�صن 

امل�سور جهاد نخلة.. حياة لي�ست كاأي حياة

جتــاوز عمره الـ70 عامــاً، فلم ي�صمحوا لــه باجللو�س وانتظار 
دوره يف عبور اآلة التفتي�ــس االإ�صرائيلية املهينة، ومل ي�صمحوا 
لــه بالوقــوف، بل جعلــوه يجل�ــس القرف�صاء ب�صــورة مرهقة 
ل�صيخوختــه، فهــي ال ت�صــل حــّد اجللو�ــس التــام وال الوقوف 
التــام، فكانت هذه ال�صور اأكرث ما اأثر يف جهاد امل�صور وكل من 

�صاهدها.
اأمــا عن اأ�صواأ �صورة يف م�صريته، فقال جهاد: »التقطُت �صورة 
ل�صاب م�صاب يف راأ�صه اأثناء مواجهات مع االحتالل يف رام اهلل، 
اأردُت حينهــا اأن اأوثــق جرائم االحتــالل، اإال ان �صرعة احلدث 
انعك�صــت علــى �صرعتي يف الت�صويــر، االأمر الــذي حرمني من 
التقــاط اأف�صل �صــورة قد يلتقطهــا ال�صحفــي يف فل�صطني، فلم 

ت�صلح هذه ال�صورة حينها للن�صر«.
وي�صــف امل�صــور جهــاد امل�صوريــن ال�صحفيــني الفل�صطينيني 
باأنهــم مبدعــون يف عملهم، ويجيــدون التقاط ال�صــور اجلميلة 
واملعــربة عن احلــال الفل�صطيني يف ماأ�صاته تــارة ويف جوانب 

اجلمال تارة اأخرى.

املر�ض يحا�سرين
»مر�ــس ال�صرطان امل�صتفحل يف ج�صدي حرمنــي من ممار�صة هواية 
الت�صويــر«، بحــزٍن عميــق يرافقه عبو�ــس يف الوجه عــرب جهاد عن 
معاي�صتــه ال�صعبــة ملر�ــس ال�صرطــان. وراح ي�صيــف: »ال�صــورة 
ال�صحفيــة حتتــاج اإىل �صرعة تفكري قبــل التقاطها وهذا مــا ال اأملكه 
اليوم، فاإ�صابتــي مبر�س ال�صرطان يف راأ�صي منذ 5 �صنوات اأفقدتني 
اأهــم احلوا�س التي يعتمد عليها امل�صور يف عمله، فما عدت قادر على 
االم�صاك بكامريا، او على اتخاذ و�صعية الت�صوير، او حتى التفكري 
باحلدث قبل ت�صويره، او ادراك زاوية جميلة األتقط ال�صورة منها.
منــع االحتــالل جهاد من ال�صفــر وهو يف يف عنفــوان �صبابــه وخ�صم عمله 
ال�صحفــي، وحرمــه مــن امل�صاركــة يف معار�ــس اأو م�صابقــات للت�صويــر، 
لي�صمح له فيما بعد بال�صفر لغر�س العالج من املر�س الذي ياأخذ كل ثانية 
بع�صــاً مــن عمره، ويلتهــم حوا�صه الواحــدة تلو االأخــرى، وكاأن �صيا�صة 
االحتــالل ممنهجة علــى االنتقام من ال�صحفي الفل�صطينــي الذي يعمد كل 

مرة على ف�صح االحتالل ويكون �صفريًا لق�صيته العادلة عرب كامريته.
* طالب يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت
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 أمير حموري*
* طالب يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

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

اأنا من قرية بيت نباال املهجرة منذ تاريخ 15/8/1948 وال تزال يف قب�صة اال�صتيطان اال�صرائيلي.
مل اأر قريتــي قــط، ولكني اأ�صتاقها من حديث جدي وجدتي عنها وعيونهم تنــز دمعاً على بيتهم الذي بنوه حجرا 
فوق حجر، اتخيل مالمح قريتي من حديثهم عن خبز ال�صباح الذي كانت ت�صنعه جدتي لعائلتها قبل الذهاب اىل 
كروم الزيتون والربتقال، اأمتنى العودة اىل بيت نباال والدرا�صة يف مدر�صة القرية مع اأخي، وكلي ثقة اأين �صاأكمل 
درا�صتــي بنف�ــس م�صتوى درا�صة اأخي الأن جدي دائماً يكرر لنــا قوله "اإحنا بنفرق�س بني بناتنا واأوالدنا وان �صاء 

هلل يا �صيدي انت بت�صريي حمامية واأخوكي ب�صري دكتور".
واأقول لقريتي اإننا لن نن�صى و�صية اأجدادي بِك.

حممود عقل- تعليم اجتماعيات

انــا من لفتا الواقعة على ارا�صي مدينه القد�ــس وتبلغ م�صاحتها حوايل 8743 دومنا وت�صرتك يف احلدود مع عدد 
مــن القــرى القد�س املحتلة ويتمركز اغلبية �صكان لفتا املهجرين يف منطقــة ت�صمى ار�س ال�صمار القريبة من وادي 
اجلــوز، واريــد القول ان الكثري من االالم ت�صيبني كلما قمت بزيارة لفتــا، وانا ال ا�صتطيع العي�س فيها ويف بيوت 
اجــدادي، كمــا اأرى جمــال وروعة قريتي واردد داخلــي: اىل متى هذا االحتالل قائم ومتــى �صنعود؟ واجيب اننا 
حتما عائدون اىل بيوتنا واىل ارا�صينا واىل قريتنا احلبيبة رغم الدمار الذي حل بها وباإذن اهلل �صنعمرها ون�صكنها 

جمددا.

روال اأبو م�صلم- تخ�ص�س ادارة عامة

انــا مــن مدينة اللد التي وقعت حتت ال�صيطرة االإ�صرائيلية عام 1948 وال تــزال حتت �صيطرته، اذ نزح عدد كبري من 
�صكانها العرب وا�صتوطن اال�صرائيليون فيها، واأقام االحتالل طريقا من تل ابيب للقد�س على ارا�صيها ما قل�س اأهمية 

مدينتي اللد والرملة كملتقى للطرق الرئي�صية، اذ توؤدي هذه الطريق اىل مطار بن غوريون.
يف ذكرى نكبة �صعبي اوجه حتية اإكبار وقبالت حارة لرتاب فل�صطني الطهور عامة وملدينة اللد، حتية من اآل ابو 
م�صلم من اهل اللد االأ�صيلني مهما تبدلت اأوطاننا وجلاأنا اأو تهجرنا فنحن قادمون يا لد يا اأعز واأغلى بقاع االأر�س 

علي، االآن انا الجئ وغدا نحيا ومنوت على ترابك يا لّد ويا فل�صطني.

و�صام زهران- هند�صة مدنية

انــا مــن قريــة كفر عانا الواقعــة �صرق مدينة يافــا، كان عدد �صكانهــا 2000 ن�صمة، ومن بينهــم 200 يهودي قبل 
النكبــة، امتــازت بطيب العي�س واحليــاة فيها، واأي�صــاً كغريها من مناطــق ال�صاحل ا�صتهرت بزراعــة ال�صم�صم 
وبيــارات الربتقــال. االن عمري 22 عاما وانا اأحلم بروؤية اأر�ــس اأجدادي التي طاملا حدثتني جدتي عنها، رحلت 
جدتي وجدي، وبعد مرور 68 عاماً على تهجريهم ما زال حلم العودة اإىل كفر عانة را�صخا ويكرب معي كل يوم.

اأ�صماء وهدان- طالبة قانون

انــا من قرية عنابة املهجرة الواقعة بني الرملــة والقد�س )ق�صاء الرملة( وهي اليوم عبارة عن بقايا من حجارة 
البيــوت املهدومــة وال ي�صكنها اأحد، ا�صتاق لها وللعي�س فيها، ومع اأنني اأعي�س يف بقعة اخرى من هذا الوطن، اال 
ان احلنــني ياأخــذين اىل عنابة ولي�س هنــاك اأي بديل عنها، وحاليــا ال ا�صتطيع زيارتها وقتما اأ�صــاء، اال انه اي�صا 

ي�صعب علي روؤيتها وهي مهجرة وغري معمرة. 

اأحمد فرج- هند�صة مدنية

انــا مــن قرية املاحلة املهجرة عام 1948 وتقــع جنوب مدينة القد�س املحتلة، وبعــد مذبحة دير يا�صني من قرى 
بني ح�صن تهجر جدي وعائلته منها ومتت م�صادرة ارا�صيهم ومل يتبق اي عربي فل�صطيني فيها، واملاحلة اليوم 
تعتــرب املركــز التجاري ملدينة القد�س ووجه العا�صمة امل�صرق الحتوائهــا على العديد من املعامل، املاحلة اليوم 
يطلقون عليها ا�صم "ماناحات" او ملحة، ونعي�س اليوم بالقرب منها على اجلبل املقابل يف قرية �صرفات، وان �صاء 

اهلل �صنعود للماحلة مهما طال الزمان.

�صجود عرمان- طالبة �صحافة واعالم

انــا من قرية الــربج املهجرة ق�صاء الرملــة واملقامة عليها حاليــا م�صتوطنة "مودعيم"، ورغم حبــي للقرية التي 
اعي�ــس فيها حاليا وهــي دير قدي�س، اإال اأنني مل اأ�صعر يوما اأنها قريتي االأ�صلية، وقلبي ال يزال معلقا بالربج رغم 
اين مل اأرها يوما ولكن جدي يحدثني عنها دوما، واحب ان اقول لقريتي اين عائدة لها يوما ما ومهما طال الزمان.

ه�صام عمار- طالب علم حا�صوب

اأنــا مــن قرية دير اأيوب املهجرة جنوب �صــرق مدينة الرملة التي هجرنا منها عام 1948، وهي االن غري م�صكونة 
وتوجــد فيهــا حمميــة تابعة لدولة االحتــالل. ا�صتاق لقريتــي وامتنى العــودة اليها، واالإن�صــان ال ين�صى ار�صه 
وا�صلــه، بالرغــم من اأن النا�ــس يف املخيمات يعي�صون مع بع�صهــم حياة جميلة، لكن احلنــني اىل املكان اال�صلي 

دائماً هو اال�صل. 

 نرمين الجدي

يف غزة.. تربية احلمام من الهواية اإىل اال�ستثمار
ي�صتغــل مربــو احلمام يف غزة هوايتهــم يف اجتاهني: االأول 
ع�صقهــم لرتبية احلمــام، والثاين اال�صتثمار املــايل، وبذلك، 
يحافظــون علــى �صغفهــم يف اقتنائها ويحققــون م�صاحلهم 

االقت�صادية.
ي�صــع حممــد نعمان طيــوره يف غرفة خا�صــة ونظيفة على 

�صطح منزله. يقول حممد املعروف با�صم 
"رغــم وحدتي، لكن  "حلقومــة" الــذي يربــي 100 طري: 

احلمام كان �صديق يل منذ الطفولة".
هوايــة "حلقومــة" البالــغ مــن العمــر 45 عامــاً، لي�صــت 
مقت�صــرة عليه يف غــزة، ففي حّيه، هنــاك العديد من غرف 
احلمام )الع�ص�س( املت�صابهة يف هياكلها، ترتبع فوق اأ�صطح 
املنــازل املجــاورة �صرقي مدينة غزة، وهنــاك االآالف منها 
علــى امتداد املدينة، تختلف عــن بع�صها يف مواد االإعداد؛ 
فبع�ــس الغــرف اإ�صمنتيــة، واأخــرى �صنعــت مــن األــواح 

خ�صبية، ونوع ثالث حتيــط عمدانه �صوادر قوية، وتوؤوي 
كل منها ما يرتاوح بني 20 اإىل 50 زوًجا من احلمام.

وفيما ي�صــرتي مربو احلمام الطيور من بع�صهم، فقد جمع 
"حلقومة" طيوره بنف�صه منذ �صن العا�صرة عندما اأعطته 

والدته زوًجا من احلمام لريعاهما.
اأحب احلمــام منذ �صغره، وبــداأ ب�صحبــة والدته ي�صرتي 
طيــورًا اأكــرث من �صــوق اجلمعــة، اإحــدى اأ�صــواق مدينة 
غزة ال�صهرية، ويقول م�صــريًا اإىل )زغاليل( �صغار احلمام 
حديثــة التفقي�س: "قمــت بتزويج نوعني مــن احلمام، ذكر 
احلمام البزومــي الأنثى احلمام الــدوار، لينتج نوع هجني 

من احلمام ي�صمى هجني دوار".
وقــد اقتنــى "حلقومــة" منذ �صغــره معظم اأنــواع احلمام 
كالبلجيكي والبلدي واحلمام الربي والقالب واالإ�صكندراين 
وال�صنفــر والبزومــي والــدوار، وغريها من االأنــواع التي 

رعاها وتاجر بها على مر ثالثة عقود ونيف.
ويطعــم حلقومــة حماماتــه وي�صمد جروحهــن وي�صميهن 
ويطلــق عليهن االألقــاب، وي�صقيهــن ويــداوي اأمرا�صهن، 
وينظــف م�صكنهــن بالتناوب مــع اأبنائــه يف اأوقات حمددة 
كل يــوم، ولهن اهتمام خا�س وحمبــة كحبه الأبنائه االأحد 

ع�صر.
ويقول: "بعد توقفي عن العمل يف اإ�صرائيل، حتول اقتنائي 

للطيور من الهواية اإىل اال�صتثمار".

اأ�سواق الطيور يف غزة 
ويرتــاد النا�ــس �صــوق الطيــور يف غزة يــوم اجلمعة، 
ورواد  واألوانهــا،  باأ�صكالهــا  الطيــور  تتنــوع  وهنــاك 
احلمــام  يربــي  فالبع�ــس  خمتلــف،  خليــط  ال�صــوق 
ــا وهواية، والبع�ــس االآخر يعده  والبع�ــس يربيه حبًّ

ا�صتثماًرا ماليًّا وجتارة.
ويتحدث اأحمــد جودة )30 عاًما( من خميــم جباليا، وهو 

اأحــد مربــي احلمــام الذين خا�صــوا احلرفة حديثــاً قائاًل: 
ب�صاعتي  واأبيع  لل�صوق  اأذهب  بي�س احلمام،  فق�س  "بعد 
مقابــل 50 �صيقــاًل، الأ�صاهــم يف رفع الدخل قليــاًل، فحرفتي 
كعامــل يف البنــاء غــري كفيلــة بتوفــري كافــة املتطلبات يف 

املنزل.
وي�صيــف جــودة: "يف بع�ــس االأوقــات، اأبيــع الزغاليــل 
الأقاربي وجرياين ل�صراء حبوب واأعالف احلمام، واأحر�س 
علــى االهتمــام بهــا كاهتمامــي باأطفــايل، وتنظيــف بيتهــا 

ومعاجلتها يف حال مر�صها.
وقــال جــودة عن معر�ــس احلمــام الــذي اأقيم موؤخــًرا يف 
مدينــة غزة، حيث ت�صطف اأقفا�س الطيور مل�صافات بعيدة 
داخــل املعر�س: "يوجــد حمام االإ�صكنــدرون وامللطي�صي، 

والزاجل وال�صامي، وترتفع اأ�صعارها كندرة وجودها".
مــن بوؤ�س احلال يف غــزة اأن الهوايات تتحول، حتت وطاأة 
الظــروف ال�صعبــة اإىل ا�صتثمــارات تــاأكل ال�صغف واملتعة 

مقابل مردود مايل متوا�صع.

اأنا ل�ست من هنا... بل من هناك
ت�صــادف هذا ال�صهر ذكرى اجتيــاح الع�صابات ال�صهيونية لفل�صطني التاريخية وارتكاب املذابح وعمليات التهجري بحق 
مئــات االالف مــن ابنــاء �صعبنا، ففي 15 اأيــار 1948، اعلن عن قيام دولــة اال�صتيطان والعن�صرية علــى ار�س فل�صطني 
التاريخية، ومنذ ذلك احلني اىل يومنا هذا، انفتح الباب على م�صراعيه على نكبة القتل والت�صريد والنفي واللجوء، التي 

ما زال �صعبنا يدفع من حياته ثمن ويالتها.
"احلــال" يف هــذا العــدد حتيــي الذكرى مبقابالت مــع طالب من جامعة بريزيــت ينحدرون من عائــالت الجئة، ويعدون 

اجليل الثالث من ابناء النكبة عرب حديث معهم عن مكانهم اال�صلي الذي يجب ان يعودوا اليه، وهنا كانت هذه االجابات. 
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يعــاين االقت�صــاد الفل�صطينــي مــن �صعــٍف وق�صــور يف 
جميــع جوانبه، اأثر ب�صكل وا�صــح على احلياة اليومية 
للمواطنني، نظرًا للظروف ال�صيا�صية املتمثلة باالحتالل 
االإ�صرائيلي، اإ�صافة اإىل االنق�صام ال�صيا�صي الذي ما زال 
اأحد اأ�صبــاب تفكك البنيــة االقت�صادية لل�صفــة الغربية 

وقطاع غزة، منذ قرابة الع�صر �صنوات.
وثمــة م�صكلــة بــداأت تطفو علــى ال�صطح، وهــي �صعف 
الثقة بالذهب كخيار "لالدخار االآمن"، اأو ما يطلق عليه 

ا�صطالحاً اال�صتثمار يف "املعدن االأ�صفر".
بدايًة، يعترب القطاع اال�صتهالكي االأوفر حظاً من ن�صيب 
دخل الفرد يف االقت�صاد الفل�صطيني، ويبلغ امليل احلدي 
لال�صتهالك ما ن�صبته 84% من دخل الفرد، بينما بلغ امليل 
احلــدي لالدخار ما ن�صبته 16% من دخل الفرد، وُيعرف 
امليــل احلــدي لال�صتهــالك بن�صبــة اال�صتهالك العــام اإىل 

الدخل الذي يح�صل عليه املواطن يف ال�صنة.
ويلجاأ غالبية امل�صتثمرين اإىل اال�صتثمار يف الذهب كخيار 
اآمــن يف مواجهة الظــروف ال�صعبة التي قــد حتيط بهم 
م�صتقبــاًل، امــا عن هذه الفئــة فهم عــادًة املواطنون من 
ذوي الدخــل املتو�صط واملرتفع الذيــن ي�صكلون الن�صبة 
الكربى مــن الرتكيبــة ال�صكانية للمجتمــع الفل�صطيني، 
اإ�صافة ل�صريحــة املقبلني على الزواج، وبح�صب بيانات 
جهــاز االإح�صاء الفل�صطيني فقد بلــغ التعداد ال�صكاين يف 
االرا�س الفل�صطينية 4.75 مليون ن�صمة للعام املن�صرم 

.2015
وتعطــي العديد من الــدول اأهمية كبــرية للذهب؛ نظًرا 
ال�صتعمالــه يف دعــم قيمــة النقد، وا�صتخدامــه يف احللي 

والزينة؛ الرتفاع قيمته ال�صوقية واالحتفاظ بها الأطول 
فرتة ممكنة، اإ�صافة اىل اخل�صائ�س الفريدة التي متيزه 
عــن العديد من املعادن؛ فهو ميتــاز بالليونة، والقابلية 
لل�صحــب والت�صكيــل، ويقــاوم التــاآكل، وميكــن مزجــه 

بالعديد من الفلزات كالنحا�س اأو الف�صة.
وتعــاين �صريحــة امل�صتثمريــن يف الذهــب يف االأرا�صــي 
الفل�صطينيــة مــن فجــوة كبــرية يف عمليــة التبــادل بني 
ال�صــوق املحلــي،  للذهــب يف  ال�صــراء والبيــع  اأ�صعــار 
وبني اأ�صعــاره يف االأ�صواق اخلارجيــة، وت�صل فروقات 

االأ�صعار يف كثري من االأحيان اىل %25.
وعنــد احلديث عن االأ�صبــاب احلقيقة لهــذه اخل�صارة، 
ميكن االإ�صارة اإىل حتمل التاجر الفل�صطيني درجة عالية 
مــن املخاطرة الإدخال كميات الذهب اإىل ال�صوق املحلي، 
وفقــاً ملا اأ�صار اإليه العديد من جتار الذهب يف غزة الذين 
اأكــدوا لـ"احلــال" اأن تكلفــة تهريــب الذهــب لالأ�صــواق 
املحليــة ت�صل اأربعة اآالف دينار اأردين لكل األف غرام من 

الذهب.
عامــر جمال تاجر ذهب يعمل يف هذه املهنة منذ 25 عاماً 
اأ�صــار اإىل ان االحتــالل االإ�صرائيلــي مل ي�صمــح بــاإدراج 
الذهــب �صمــن ال�صلــع الــواردة لل�صــوق املحلــي، رغم 
املطالبــات العديــدة ب�صرورة اإدراجه �صمــن الواردات 

ال�صلعية. 
جهــاد را�صــي تاجــر ذهب اآخــر حمــل امل�صوؤوليــة لوزارة 
االقت�صاد الوطني التي تفر�س �صريبة اإ�صافية على الذهب 
تعــرف بـ"دمغــة الذهــب" منذ مــا يزيد علــى 10 �صنوات، 
وتبلغ دينارين لكل غرام من الذهب امل�صتورد من اخلارج، 

ون�صف دينار لكل غرام اأُعيدت �صباكته حمليا.
واأ�صــاف: هذه ال�صريبــة قد تدفع مرتــني للحكومتني يف 
رام اهلل وغــزة يف حالــة مت ا�صتــرياد الذهــب مــن ال�صفة 
الغربيــة، وهو ما يعرف بازدواجيــة ال�صريبة، وهذا ما 
ال ين�س عليه القانون الفل�صطيني الذي يقر باالمتناع عن 

دفع ال�صريبة الأكرث من م�صدر.
م�صدر م�صوؤول يف �صلطــة النقد الفل�صطينية رف�س ك�صف 
هويتــه، قــال اإن حجــم احتياطــات ال�صــوق الفل�صطيني 
بلغــت 400 �صبيكــة مــن الذهــب، وهي غري قــادرة على 
تلبيــة الطلــب احلــايل لل�صــوق املحلــي، ويعتــرب هــذا 
الرقــم متدنيا جــدًا باملقارنة مع غريه مــن االقت�صاديات 
االأخــرى، وعنــد احلديث مع نف�س امل�صــدر، اأ�صار اىل اأن 
هــذه النوعية مــن البيانــات ال ت�صــرح بها �صلطــة النقد 
الفل�صطينيــة العتبــارات عديــدة لعــل اأبرزهــا: اخلوف 
مــن هــروب امل�صتثمرين مــن ال�صــوق الفل�صطينــي الذي 
مــا زال يعــاين من �صعــف التــداول؛ ب�صبــب االإجراءات 
االإ�صرائيليــة وظروف عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني 

التي يعي�صها املجتمع الفل�صطيني.
مديــر عــام املديرية العامــة للذهب واملعــادن الثمينة يف 
وزارة االقت�صــاد املهند�ــس جمــال مطر اأ�صــار يف حديثه 
ل�صحيفــة احلــال اإىل اأن حجم تداول الذهــب املتداول يف 
قطــاع غزة للعام املن�صرم 2015 بلغ 2700 كيلو جرام، 
وا�صتحــوذ الذهب عيار 21 على الن�صبة الكربى للتداول 
بن�صبــة جتــاوزت 90% للكميــة املذكــورة، ويف حديثــه 
عــن ال�صريبــة املفرو�صة من قبــل الوزارة علــى الذهب 
امل�صــوغ، اأ�صار اىل اأن هذه ال�صريبة مت اإقرارها بقرار من 
الرئي�ــس الفل�صطيني الراحل يا�صــر عرفات يف عام 1999 
وهــي تنق�صــم اىل دمغة الذهب و�صريبــة القيمة امل�صافة 

وتفر�ــس ال�صريبــة ب�صــكل ت�صاعــدي على 5 اأنــواع من 
الذهب الوارد ح�صب اجلودة.

امــا عــن القــرار االإ�صرائيلــي ال�صــادر يف 2016/3/29 
اخلا�س مبنع دخول الذهب لقطاع غزة، فقد اأ�صار اىل اأن 
هذا القرار يعترب قرارًا اعالمياً، ولن يوؤثر على تداوله يف 
االأ�صــواق؛ الن اجلانب االإ�صرائيلــي مينع دخول الذهب 

لالأرا�صي الفل�صطينية.
اأ�صتاذ االقت�صاد يف اجلامعــة االإ�صالمية ووزير االقت�صاد 
ال�صابــق الدكتور عالء الرفاتي يف حديثه ل�صحيفة احلال، 
اأ�صــار اىل انه مــن اخلطاأ مقارنة �صــوق الذهب الفل�صطيني 
بغــريه مــن االأ�صــواق اخلارجيــة لعــدة اعتبــارات لعــل 
اأبرزها حتكم اجلانب االإ�صرائيلي بالواردات الفل�صطينية، 
اإ�صافــة اىل افتقار ال�صوق الفل�صطينيــة لبنى حتتية تالئم 
هذا النــوع من اال�صتثمــار، ويف تعقيبه علــى احتياطيات 
�صلطــة النقــد مــن الذهــب اأ�صــار اىل ان تلــك االحتياطات 
لي�صت باملهمة نظرًا الفتقار االأرا�صي ال�صلطة لعملة تداول 

خا�صة فيها للمحافظة على �صعر ال�صرف.
اأمــا عــن روؤيتــه لتو�صيــع ن�صــاط الذهــب يف االأرا�صــي 
الفل�صطينية، فقد اأ�صار اىل اأن على اجلهات املعنية القيام 
بخطــوات جديــة اأوالهــا حت�صــني اأداء عمــل البور�صــة 
الفل�صطينية وفتــح منافذ ال�صتثمار الذهب يف البور�صات 
العامليــة، وال�صغــط على اجلانــب االإ�صرائيلــي لل�صماح 
باإدخال الذهب من املعابر التجارية كغريه من الواردات

ويف ظــل االأو�صــاع احلاليــة التي يعــاين منهــا االقت�صاد 
الفل�صطينــي، ال ميكــن ان حتــدث مثــل هــذه التطلعــات 
واالآمــال دون القيــام باإجراءات عمليــة ت�صتهدف حماية 
الذهب مــن اأي معوقات وم�صايقات قــد توؤثر على قيمته 

احلقيقية، وتداوله يف ال�صوق العاملي.

ملاذا يعد الذهب اال�ستثمار االأقل اأماًنا يف االقت�ساد الفل�سطيني؟

اأ�صبــال يرفعون االأعالم الفل�صطينية يف وجوه جنود االحتالل 
واأمــام �صيــارات م�صتوطنيــه، وع�صــرات املزارعــني الركــع 
ال�صجــود يــوؤّدون ال�صــالة حتــت حــراب االحتــالل، وجنود 
يتاأهبــون باكــرًا للقمــع، وم�صتوطنون ي�صرخــون للت�صوي�س 
على امل�صّلني، اأما املقاول، فيكمل ما بداأه بحماية اإ�صرائيلية.. 
هــذه هي ال�صورة يف فعالية اجلمعة االأ�صبوعية قرب ال�صارع 
اال�صتيطــاين املحــاذي لبلدة ديــر ا�صتيا �صمال غــرب �صلفيت، 
التــي تنظــم احتجاجــاً علــى اإغــالق االحتالل خلم�صــة طرق 
زراعيــة رئي�صية حرمــت مئات املزارعني مــن الو�صول لنحو 

70% من اأرا�صي البلدة.
يــروي املزارع احلاج يو�صف عقل )85 عاماً( احلكاية بقوله: 
ال�صارع  ا�صتغــل االحتــالل عملية تعبيــد  اأ�صهر  "قبــل عــدة 
االلتفــايف ليغلــق اأرا�صينــا الزراعيــة بطريقــة ملتويــة، فوق 
�صطح االأر�س، اأن�صاأ املقاول جدارْين: االأول اإ�صمنتي منخف�س 
بالر�صيــف  اخلا�ــس  احلديــدي  اجلــدار  والثــاين  االرتفــاع 
ولكنــه مرتفــع ب�صــكل اأكرب من الطبيعــي، واأي�صا حفــر اأقنية 
عميقــة للميــاه على طول ال�صــارع مال�صقــة للجدارْين، االأمر 
الــذي مينعنا من املــرور اىل اأرا�صينا التــي يعزلها ال�صارع"، 
وي�صيف عقل: "قبل بــدء م�صروع التعبيد كانت هناك فتحات 
�صغــرية يف اجلدار احلديدي تتيح املرور، لكن اليوم ال�صارع 
كلــه ُمغلق، وكافة املنافذ الوا�صلــة الأرا�صي املنطقة الغربية 
يف ديــر ا�صتيا غري مفتوحة، االأمر الذي يجعل مرور املزارعني 

وحتى الدواب واجلرارات الزراعية م�صتحيال".
ويوؤكــد عقل اأن االغالق يحرم مئــات املزارعني من تواجدهم 
لتفقــد اأرا�صيهــم املزروعــة بالزيتــون، وي�صّيق علــى مو�صم 
احلراثة والتقليم، اإ�صافة ملنعهم من قطف النباتات املو�صمية 

مثل املريمية والزعمطوط والل�صان وغريها.
رئي�ــس بلدية ديــر ا�صتيا �صعيد زيدان يقــول اإن االغالق �صمل 
خم�صــة طــرق زراعيــة رئي�صيــة، منهــا اأربعــة تعــود للعهــد 

العثمــاين قبــل وجــود االحتــالل، وهــي: طريق كــرم عو�س، 
وطريــق خلــة اجلامــع، وطريق بئــر ال�صويــد، وطريق خلة 
البــوم. وي�صــري زيــدان اإىل اأن االغــالق ميتــد علــى م�صافة 2 
كيلو مــرت، من مدخــل م�صتوطنة "رفافا" و�صــواًل اإىل مفرتق 
م�صتوطنــة "ياكــري" املحاذيتــني للبلدة. ويو�صــح زيدان اأن 
االغــالق يعزل نحو 70% من اأرا�صــي بلدة دير ا�صتيا ويحرم 

مزارعيها من الو�صول اإليها ب�صهولة.
ويتابــع زيــدان: "ال�صــرر ال يقت�صــر على حرمــان نحو 450 
مزارعــاً من الو�صــول الأرا�صيهم فقط، بــل اإن االحتالل تعّمد 
اقتــالع عدة اأ�صجار زيتــون مبحاذاة ال�صــارع اأثناء تعبيده، 

علماً اأنها ال ُتعيق العمل واالإغالق.
وحــول االعت�صــام االأ�صبوعــي احتجاجاً علــى االغالق يقول 
زيــدان: "ما�صــون، م�صتمــرون، حتــى حتقيــق هدفنــا بفتح 
الطــرق الزراعيــة، ورغم حمــاوالت امل�صتوطنــني ا�صتفزازنا 
اأثنــاء ال�صــالة يف اجلمعــة ال�صاد�صة واعتــداء االحتالل على 

املواطنني بر�س غاز الفلفل، اإال اأننا لن نرتاجع".
مــن جهتــه، يوؤكد ع�صــو بلديــة دير ا�صتيــا نظمي �صلمــان اأن 
ال�صــارع مبثابــة طريق �صريع ملــرور ال�صيــارات، االأمر الذي 
يجعــل اجتيــاز ال�صــارع خماطرًة غــري حم�صوبــة العواقب، 
فاخلطــر �صيــزداد علــى املزارعــني اإذا حاولــوا املــرور نحو 
اأرا�صيهــم كــون الر�صيــف ُمغلقاً مــن اجلانبني، منّوهــاً لعدم 
وجــود اأي الفتــات اإر�صادية اأو اإ�صــارات مرورية على الطرق 

الفرعية الزراعية وغري الزراعية يف ال�صارع.
ويو�صــح �صلمــان اأن الو�صــع �صيتفاقــم و�صيغــدو اأكرث �صوء 
خــالل االأ�صهر القادمة قبيل مو�صم الزيتــون، موؤكدًا اأن القليل 
من املزارعني حالياً ُي�صطرون ل�صلوك طريٍق بديل اأكرث خطرًا 
ووقتــاً واأكــرب م�صافًة وجهــدًا، عرب املــرور مبحــاذاة الثكنة 
الع�صكريــة مل�صتوطنــة "رفافــا"، �صعياً منهــم للو�صول وراء 
ال�صــارع االلتفــايف، ثم معاودة �صلوك طريــٍق اأخرى للو�صول 

الأرا�صيهــم الزراعيــة، اأو املرور مبحاذاة مفــرتق م�صتوطنة 
الداخل. من  االلتفايف  ال�صارع  طول  على  "ياكري" للمرور 

وي�صكو �صلمان من قلة اهتمام معظم و�صائل االعالم باملو�صوع 
يف ظــل احلديث عن اإغالق االحتالل لنحو 20 األف دومن، منها 

12 األف دومن مزروعة باأ�صجار الزيتون.
واال�صتيطــان  اجلــدار  ملقاومــة  ال�صعبيــة  احلملــة  من�صــق 
مبحافظــة �صلفيــت رزق اأبو نا�صــر يــرى اأن �صيا�صة االغالق 
قدميــة جديدة، والو�صع يف بلدة دير ا�صتيا خُمطط له بق�صد، 
ويهــدف لعــزل غالبيــة االأرا�صــي الزراعيــة والتنغي�س على 
اأ�صحابهــا، م�صــريًا اإىل وجــود طــرق زراعية اأخــرى ال تزال 

مغلقة منذ �صنوات طويلة.
ويوؤكــد اأبو نا�صر اأن اخلطورة متكن يف كون ال�صارع االلتفايف 
حيوي ومزدحم بال�صيارات املارة، فهو الرابط بني حمافظتي 
�صلفيت وقلقيلية من جهة، وكذلك بني رام اهلل واملدخل الغربي 

لنابل�ــس وقلقيليــة و�صلفيــت من جهــة اأخرى، ويتخــوف اأبو 
نا�صــر من عزوف املزارعني تدريجياً عن ا�صت�صالح اأرا�صيهم 
واالعتنــاء بغرا�صهــم ب�صبــب االغــالق والت�صييــق احلــايل، 
خا�صــة اأن متو�صط عدد اأفراد االأ�صرة يف بلدة دير ا�صتيا يبلغ 

5 اأفراد، واحلديث يدور عن 450 مزارعاً مت�صررًا.
ويتابــع اأبــو نا�صــر: "بلــدة ديــر ا�صتيــا التــي حُتيــط بهــا 
امل�صتوطنــات كمــا يحيــط ال�صــوار باملع�صم تعــاين اأي�صاً من 
�صح املراعي بفعل م�صادرة االحتالل الآالف الدومنات �صابقاً، 
واالغــالق احلــايل �صيغلــق اأحــد املراعــي املتبقيــة اأمــام من 
ميتهنون حرفة الرعي"، م�صريًا اإىل اأن الق�صم االأكرب من �صكان 
بلدة دير ا�صتيا ي�صّكل قطاع الزراعة بالن�صبة لهم م�صدر رزٍق 

ودخٍل اأ�صا�صي.
وكانــت بع�ــس اأرا�صــي املنطقــة الغربيــة املعزولــة �صهدت 

عمليات اقتالٍع الأ�صجار الزيتون يف �صهر اآب من عام 2011.

20 األف دومن من اأرا�سي دير ا�ستيا ُمّرمة على اأ�سحابها

�صالة على االأرا�صي املحظورة على اأ�صحابها، فيما اآليات االحتالل حتر�س اآليات اال�صتيطان.
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�صهــدت حمافظات ال�صفة مطلــع �صهر �صباط املا�صي 
حــراكاً �صعبيــاً موحــدًا قــاده املعلمــون يف املدار�س 
احلكوميــة بال�صفــة مطالبــني بالعدالــة االإجتماعية 

وحتقيق مطالبهم اأ�صوة بباقي الوزارات.
مطالــب املعلمني كانــت وا�صحــة منــذ البداية ومن 
بــني هذه املطالــب كان اإ�صالح وتغيــري قيادة احتاد 
املعلمــني وفتح بــاب االرتقاء بال�صلــم الوظيفي اأمام 

املعلمني، باالإ�صافة اإىل �صرف عالوة املعي�صة.
انتهت االزمة بتدخل من الرئي�س حممود عبا�س الذي 
اوقف نزيــف اجل�صم الرتبوي، وهو ما افرح كثريين 
بعــودة العــام الدرا�صي اىل �صكتــه، لكن معلمني ممن 
ذاقــوا مــرارة اخل�صومــة مــع احلكومــة مــا زالــوا 

يتخوفون من تكرار االزمات.
"احلال" حاورت عددا من الرتبويني يف هذا التقرير 
ال�صت�صــراف امل�صتقبــل االآمن للرتبيــة والتعليم بكل 
فاعليهــا مــن معلمــني وطــالب ووزارة ومديريــات، 
و�صاألت عن عودة امليــاه اىل جماريها وعودة اللحمة 

اىل كل تفرعات اجل�صم الرتبوي.

مطلب تغيري االحتاد
فقد اأكد الناطق با�صم حراك املعلمني نا�صر اأبو عيا�س 
مــن حمافظة اخلليل اأن االإبقاء علــى القيادة ال�صابقة 
لالحتاد العــام للمعلمني الفل�صطينيــني لي�س يف �صالح 
اجل�صــم الرتبوي، واالحتاد كج�صــم نقابي يحتاج اإىل 
ت�صويب يف النظام الداخلــي وتعديل بع�س البنود يف 

النظام وعلى راأ�صها بند الرت�صح واالنتخاب.
واأكد على �صــرورة ت�صكيل نقابــة م�صتقلة للمعلمني 
االأ�صا�صــي  القانــون  اإىل  باال�صتنــاد  احلكوميــني 
الفل�صطينــي الذي ين�س على حريــة التنظيم النقابي 

باالإ�صافــة اإىل اأنــه ال مينــع تعددية العمــل النقابي، 
فحرية هذا العمل وتعدديته هي االأ�صا�س.

وتابع اأبو عيا�س اأن معرفة النقابات الفل�صطينية بقدرة 
اأي جمموعــة علــى ت�صكيل جلنة نقابية قــد يثري البلبلة 
يف هويــة اجلهة احلقيقية املمثلــة، االأمر الذي يوؤدي اإىل 

ايجاد عائق اأمام والدة نقابة حقيقية متثل املعلمني.

خماوف من اإعادة اإنتاج قيادة االحتاد 
مــن جهتــه قال اأحــد امل�صاركــني يف احلــراك االأ�صتاذ 
خالد �صبيطة من حمافظة قلقيلية اإن مطالب املعلمني 
مت حتقيــق جزء منها من خالل الزيادة على رواتبهم 
املتمثلــة بحوايل 10% علــى اأن ت�صرف 5% مع بداية 
عــام 2017، والـ 5% االأخرى مــع بداية عام 2018، 
واأ�صــاف اأنــه "لغايــة االآن مل يتحقــق �صــيء �صوى 
الدفعــة االوىل مــن اال�صتحقــاق املــادي، اأمــا علــى 
ال�صعيــد االإداري فهي عبارة عن وعود الأننا اإىل االآن 

مل نر جديدا من اجلانب الر�صمي".
وتابــع يقــول: "اأمــا بخ�صو�ــس مطالــب املعلمــني 
بحــق التمثيــل وحريــة االختيــار يف ج�صــم االحتاد 

وت�صويــب الو�صع القائم لالحتــاد، فقد مت ت�صويبه 
ولكن علــى طريقة املتنفذين، وذلــك باإعالن ا�صتقالة 
االأمانــة العامة القدمية واإقــرار اأمانة جديدة ودون 
اإجــراء االنتخابــات باالإ�صافــة اإىل اإعطــاء القيــادة 
اجلديدة مدة 8 اأ�صهر كلجنة انتقالية اإىل حني اإجراء 
االنتخابات، معتربا ان هذه املدة طويلة جدًا م�صريا 
اىل ان التح�صــري لالنتخابات ال يحتاج اكرث من ثالثة 
ا�صهــر، معترًبا اأن "تطويل الفرتة جــاء ليتم  جتهيز 
و�صــع االأمانة العامة اجلديدة ولكــي يبقوا )يق�صد 
متنفذيــن( م�صيطرين عليها باأ�صخا�س يتم اختيارهم 
بالطريقــة التــي يريدونهــا ولي�ــس بطريقــة الرت�صح 

واالنتخاب احلر من اجل�صم الرتبوي".

خوف من خيار النقابة امل�ستقلة
اأمــا فيمــا يتعلــق مبــدى جنــاح احلــراك يف حتقيــق 
مطالبــه، فقــد اأكــد �صبيطــة اأن املخــاوف املوجــودة 
لــدى احلراك هــي اأن ميوت حــراك املعلمــني املوحد 
ب�صبــب وجود حالة من الت�صتــت الوا�صحة بني خيار 
االندماج يف االحتاد العام وبني خيار النقابة امل�صتقلة 

باالإ�صافة اإىل عدم وجود اعرتاف ر�صمي بهذا احلراك 
الذي �صتكون اأمامه حتديات كبرية يف امل�صتقبل، كاأن 
يتحول االأمــر ملالحقات اأمنية وعقوبــات قانونية من 
املمكن اأخذها بحــق املعلمني وخ�صو�صاً هوؤالء الذي 

كان لهم دور بارز يف احلراك .
مــن جهتها عــربت بدرية اأحمــد، وهي مــن املعلمات 
اهلل  رام  املعلمــني مبحافظــة  حــراك  امل�صــاركات يف 
والبرية من اأن املخاوف املوجودة اأمام احلراك هي 
اأن يتــم ت�صيي�صه وااللتفــاف عليه من قبــل اأ�صحاب 

االأجندات ال�صيا�صية.
من جانب اآخر، اأكد م�صوؤول حراك املعلمني يف حمافظة 
اخلليــل �صالح عطاونة اأنه مل يتم حتديد جدول زمني 
حمدد  لتحقيق مطالب املعلمني، متوقعا ان يتم جتديد 
الفعاليــات واملطالبــة بحقــوق املعلمــني �صمــن اإطار 

نقابي دميقراطي يف بداية العام الدرا�صي القادم. 

احلكومة: متفائلون رغم االزمة 
الرتبيــة  وزارة  با�صــم  الناطــق  يقــول  ذلــك  وعــن 
والتعليم عبد الكرمي اأبو جامو�س اإن مطالب املعلمني 

كانــت يف معظمهــا ماليــة، وجــزء منهــا كان مطالــب 
اإدارية اإال اأن الوزارة اأكدت اأنها مع مطالب املعلمني 
وبذلــت اأق�صى مــا يف و�صعها من اأجــل تطبيق ال�صق 
املــايل واالإداري علــى ال�صــواء وحتقيــق االإن�صــاف 

والعدالة للمعلمني.
واأكــد اأن االإ�صــراب الــذي ا�صتمــر ملــدة 4 اأ�صابيــع 
متوا�صلة اأحدث �صررًا كبريًا على العملية التعليمية 
كبــري  اإهــدار  ذلــك  علــى  فرتتــب  ككل،  واملجتمــع 
للح�ص�س املدر�صية واملناهــج التعليمية االأمر الذي 
يتطلــب اتخاذ اجــراءات معينــة من اأجــل تعوي�س 

الطلبة عن اأيام االإ�صراب املا�صية.
ختاما ميكن القــول ان االزمة التي حدثت و�صلت بر 
االمــان بتدخل الرئي�ــس ومنظمة التحريــر، لكن هذا 
ال يعنــي ان التهدئــة حدثت بــني كل االطراف، وثمة 
ا�صــوات ما زالــت تبدي القلق واملخــاوف من عودة 
االزمــة، فهل �صن�صهد عودة املعلمــني مرة اأخرى اإىل 

ميدان االإ�صراب؟
 

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

عبد احلكيم اأبو جامو�سخالد �صبيطةبدرية اأحمد نا�صر اأبو عيا�س

م�ستقلة نقابة  عن  وتلميحات  االأزمــة  عودة  من  خماوف  املعلمني..  حراك 

يتميــز متحــف طولكــرم بحجارته املزخرفــة ح�صب 
الطــراز العثمــاين، و�صقفــه الكرميــدي، والزخــارف 
احلجريــة التــي تزيــن مدخلــه. واملتحــف الكائن يف 
اجلزء ال�صمايل من و�صــط مدينة طولكرم بالقرب من 
ال�صرايــا العثمانيــة اأو مــا يعرف بالبلديــة القدمية، 
يعتــرب معلما �صياحيا وخري �صاهد على احل�صارة يف 

احلقبة العثمانية.

مقر للربيد العثماين
�صيــد املتحــف يف عــام 1908، و�صهــد العديــد مــن 
التطــورات التاريخيــة. يقــول اإياد ذوقــان مدير عام 
متاحــف ال�صمــال: "ا�صتخــدم املتحــف منــذ بدايــة 
ت�صييــده كمقر للــربق والربيد العثمــاين لق�صاء بني 
�صعــب، اال�صــم الــذي كانــت تعــرف بــه حمافظــة 
للدكتــور  كم�صكــن  بعدهــا  وا�صتخــدم  طولكــرم، 
اخلرطبيــل عــام 1946، وحتول عــام 1953 اإىل مقر 
القائــم مقــام فــرتة الو�صايــة االأردنيــة، وفيما بعد 
ا�صتخــدم كعيــادة ومدر�صــة، اإىل اأن اأغلقتــه �صلطات 
االحتــالل وبقــي مهجورا ل�صنــوات طويلــة، وقامت 
دائــرة االآثار والرتاث الثقــايف يف عام 1997 ب�صيانة 
املبنــى وترميمــه وا�صتخدامه متحفــا وطنيا يحفظ 
مقتنيات طولكرم االأثرية والرتاثية والتاريخية. ويف 
عــام 2009 بداأت دائــرة متاحف حمافظــات ال�صمال 
بعمــل خزائن عر�س واإعداد املــكان كمتحف ي�صتقبل 
الــزوار وال�صياح من جن�صيات خمتلفة غري الوافدين 
املحليــني لزيارته، وعــام 2014 اأعيد تنظيم وتاأهيل 

املتحف و�صيانته بتمويل دمناركي.

جمع القطع االأثرية
وحــول الطريقة التــي مت فيها جمع القطــع االأثرية، 
اأ�صــار ذوقــان اإىل اأن ق�صمــا مــن االآثــار كانــت مــن 
املواطنــني واأخرى من خالل حفريــات التنقيب التي 
تقــوم بهــا دائرة االآثــار ملواقــع يعتقد بوجــود اآثار 
فيهــا، اأو من خالل �صبــط ال�صرطــة ال�صياحية لعدد 
من القطع االأثرية التي ي�صرقها ل�صو�س االآثار، واأكد 
اأنــه ُجمــع ما يزيــد علــى 800 قطعة اأثريــة جميعها 
موجــودة ومعرو�صــة يف زوايــا املتحــف، مبينــا اأن 
متحف طولكرم يعترب االأول يف فل�صطني على م�صتوى 
العر�ــس والتنظيــم والت�صل�صل التاريخــي، كما يعد 

اأكرب متحف فل�صطيني، كما يقول ذوقان. 

�سكاكني حجرية
وعــن اأقــدم مقتنيــات املتحــف، قالت اأمينــة املتحف 
حنان جبارة: "ي�صم املتحف قطعا اأثرية من خمتلف 
الع�صور احلجرية والربونزيــة واحلديدية، مرورا 
بالع�صــور الرومانية والبيزنطية واالإ�صالمية وحتى 
عــام 1948، ويحتــوي علــى مــواد حجريــة عرفــت 
االأر�س، وي�صم  باطن  "بال�صتاالجيميت" اأخذت من 
200 �صــراج رومــاين وبيزنطي وفار�صــي، و�صكاكني 
حجرية تعود للع�صر احلجري، اأي 3500 �صنة قبل 
امليالد، وتتنوع القطع االأثرية ما بني اأدوات حجرية 
و�صوانيــه وفخاريــة ومعدنية وزجاجيــة وعمالت 
واأختــام، وجميعها تندرج يف ق�صــم االآثار. وتطرقت 
املخطوطــات  ق�صــم  اإىل  حديثهــا  �صيــاق  يف  جبــارة 
والوثائــق التاريخية الذي ي�صم حوايل 2000 وثيقة 

وخمطوطــة اإ�صالميــة كتبــت مبــداد احلــرب يدويا، 
ومنهــا خمطوطــات دينيــة ولغوية وفلكيــة ووثائق 
تاريخيــة تعود يف جمملها اإىل فــرتة احلكم العثماين، 
ُعرث عليهــا يف �صقف املبنى الكرميــدي وفوق ال�صقف 

اخل�صبي اأثناء عمليات الرتميم".

ق�سم الرتاث
توا�صــل جبــارة ال�صــرح عــن اأق�صــام املتحف، 
ومــن بينها ق�صم الرتاث الذي يحتوي على ثالث 
زوايا عر�ــس، اإحداها تعر�ــس اللبا�س الرتاثي 
ال�صعبــي الفل�صطينــي، واأخرى ت�صــم االأدوات 
الرتاثية امل�صتخدمة قدميا يف البيت الفل�صطيني 
مثل النحا�صيات والفخاريات ومطاحن احلبوب 

واجلارو�صــة والبابــور ومفاتيــح بيــوت قدمية 
وغريها الكثري، وهناك زاوية فل�صطني يف �صور، 
وتقــول عنهــا: "ت�صــم هــذه الزاويــة جمموعة 
مــن ال�صــور التــي التقطــت للمــدن الفل�صطينية 
يف الفــرتة العثمانيــة، و�صــورا اأخــرى تــروي 
الفل�صطينيــة  للق�صيــة  التاريخــي  الت�صل�صــل 

وتطورها".

حديقة املتحف
وح�صــب جبارة، فــاإن حديقة متحــف طولكرم ت�صم 
ر�صومــات وجداريــات تاريخية وتراثيــة فل�صطينية 
تزيــن جدرانهــا، اإ�صافــة اإىل بع�ــس القطــع االأثرية 
الكبــرية مثــل املع�صــرة القدمية التي كانــت ت�صمى 

"البــّد" وعمرهــا قرابة 200 عام، اإ�صافة اإىل بع�س 
االأعمــدة واملدفع العثماين وغريها مــن املعرو�صات 

االأخرى.

ر�سالة املتحف
واأكــد ذوقان اأن املتحف يقــدم للمواطنني والزائرين 
ر�صالــة ثقافيــة تتمثــل يف زيادة الوعــي لدى خمتلف 
�صرائح املجتمع الفل�صطينــي ب�صرورة احلفاظ على 
الرتاث االإن�صاين والفل�صطيني، ور�صالة وطنية تعرب 
عــن جوهر الهويــة الفل�صطينية والتم�صــك باالأر�س، 
الفتــا اإىل �صــرورة زيــادة الوعــي لــدى املواطنــني 
هــذه  زيــارة  باأهميــة  املــدين  املجتمــع  وموؤ�ص�صــات 

املتاحف واالطالع على تاريخنا وتراثنا.

متحف طولكرم معلم �سياحي و�ساهد على الع�سور احلجرية واحلقبة العثمانية

طالبات مدر�صة اأ�صا�صية يف رحلة تعليمية اإىل املتحف.
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اأطلقت ثالث وع�صــرون مهند�صة العنــان الإبداعاتهن اليدوية، 
بعيًدا عن تخ�ص�صاتهن االأكادميية، واأ�صعلن احلياة يف قاعات 
نقابتهــن باملدينــة. وباحت اأعمــال املهند�صات ومــن معهن من 
زوجــات مهند�صني بفنون الطعــام والر�صم واحللوى والتدوير 

واملطرزات والنحت والت�صميم والتزيني وال�صابون وغريها.
تقــول مهند�صــة املعمــار النــا ال�صّعــار: "املهند�صــات يبدعن 
حتــى خارج اأعمالهــن، وها اأنا اأر�صم الوجــوه وال�صخ�صيات 
امل�صهــورة. كل مــا علــى طالــب ال�صــورة فعلــه اجللو�ــس 
عــدة دقائــق دون حركة، ليح�صــل على تذكار خا�ــس باأقالم 

ر�صا�س".
وتوؤكد ال�صعار، املهند�صة حديثة التخرج اأنه بو�صع املهند�صات 
اأن يقدمن الكثري من اللوحات اجلميلة، التي تدخل اإىل القلوب، 
وهن بهذا ُيعدن تعريف علم الهند�صة بطريقة جديدة وجميلة.

زرك�سة
يف ركن ثاٍن تقدم ليم خرمي مهند�صة البناء، التي انهت درا�صتها 
قبــل خم�س �صنــوات، مائــدة حلــوى مزرك�صة، فتمنــح قوالب 
الكعــك وال�صوكالتة ب�صمة خا�صة. تقول: "تزيني الكعك اأي�ًصا 
يتطلــب  الهند�صة والفن، وهــذا يعزز من ح�صورنا، وقد توقف 
الزائرون مطواًل عند اأ�صغالنا. �صحيح اأننا نعمل مبجالنا عادة 
ون�صتهــر به، لكــن من اجلميل اأن نخرج بع�ــس الوقت للحديث 

عن مهاراتنا احلياتية".
وتطّوع ميان غــزال، وهي زوجة املهند�س بهــاء تفاحة اأطباق 
احللــوى والطعــام بهند�صة متاأثــرة من �صريك حياتهــا، فُتقدم 
علــى طبق مــا اأنتجته يف وقــت ق�صري، ويفتــح ال�صهية. تقول: 
"كل �صــيء تغــري، وما عاد النا�س ميلكــون وقًتا لالهتمام مبا 
ياأكلــون، وانت�صرت الوجبات ال�صريعــة، اإال اأننا قدمنا منوذج 
العودة اإىل الذات، وتزيــني املائدة و�صناعة احللوى والطعام 

ب�صيء يفتح ال�صهية".
ومل تكن م�صرية فاطمة الفني ي�صرية، فقد تاأخر تخرجها يف هند�صة 
املعمــار مــن عــام 1985 اإىل مــا بعــد ت�صع �صنــوات اأخــرى، بفعل 
انتفا�صــة احلجــارة، لكن مــا تقدمه مــن معجنات واأطعمــة بيتية 

ين�صاب ب�صال�صة، وت�صجع املت�صوقني على تقليدها يف بيوتهم.
تقــول: "اجلميــل يف معر�صنا ومهاراتنــا اأننا ن�صينــا الهند�صة 
ودخلنــا يف جمــاالت جديــدة، ومل نعــد اإىل مهارتنــا االأ�صا�صية 
اإال يف طريقــة العر�س والتزيــني، وهو ما جعلنا نختلف عن كل 

املعار�س الدارجة".

ذوق 
وح�صب رئي�صة جلنــة مهند�صات نابل�س النا ال�صّدر، فاإن بازار 
املدينــة االأول جمــع بني الطعــام والفن واحللــوى واملطرزات 
والتحــف وال�صابــون واملنظفــات والر�صــم، وقــّدم اإبداعــات 

املهند�صات يف غري تخ�ص�صن االأم.
تقــول: "نحب �صعب طموح، وال نعــرف الياأ�س، وقادرون على 
اأن نبــدع بــاأدوات ب�صيطــة، دون احلاجــة ملمولــني ومانحني. 
وقدمنــا للــزوار وللعامة ر�صالــة تعيد التعريــف باملهند�صات، 
وتقــدم لهــن �صــرية ذاتيــة الإ�صغالهــن اليدويــة وهواياتهــن 

واأذواقهن الرفيعة".
وت�صيــف: منحنا الفر�صة لثالثة وع�صريــن مهند�صة وزوجات 
املهند�صني للتعريف باإبداعاتهن، وهو معر�س �صيتكرر بالتاأكيد 

م�صتقباًل.
تعمل هويدا اأبو يعقوب وزوجها املهند�س ظافر جرب يف تطويع 
زيــت الزيتون وحتويله اإىل �صابون منــذ 5 �صنوات، وا�صتطاع 
الزوجــان تقــدمي اجلديد مــن �صابــون الع�صل وحليــب املاعز 

وحبة الربكة وطني البحر ونبات الالفندر الفرن�صي. 
تقــول اأبو يعقــوب: "و�صلنــا باإنتاجنــا اإىل اأملانيــا وبريطانيا، 
ونخطــط للت�صويــق يف دول اخلليــج، واأهــم مــا نقدمــه للنا�س 
ت�صجيعهم علــى العودة اإىل الطبيعة، التي بالتاأكيد لن ت�صرهم 

مثل الكيماويات".
يف ركــن جماور، تقــف مهند�صة الكيماويات مهــا فقهاء للحديث 
عــن اإنتاجهــا امل�صرتك مع رفيق دربهــا املهند�س يف احلقل ذاته 
عبــد اهلل دويــكات، فتقول: حني نتحدث عــن الكيماويات، فاإننا 
بطبيعــة احلال لن ن�صرف يف ا�صتعمالها، فمثال لن نغ�صل اأيدينا 

بالكلور، ولن ندخلها اإىل اأجوافنا.

وقد ا�صتطاعت مهــا و�صريكها تاأ�صي�س عملهما اخلا�س، و�صرعا 
يف اإنتــاج اأ�صنــاف جديــدة مــن مــواد التنظيــف، وي�صعيــان 

الخرتاق احلدود يف ب�صاعتهما.
تقــول: "يف العــادة غالبيــة املهند�صــني مثلنا يكتفــون بوظيفة 
بعيــدة اأو قريبــة مــن تخ�ص�صهم، اأمــا نحن فاأردنــا اأن ن�صمم 
ونعمــل مــا اأردناه، ومل ننتظــر الوظيفة، التي قــد ال تاأتي اأو ال 

ت�صتطيع فتح بيت مبفردها".

تدوير
متلــك املهند�صــة املعماريــة �صمــاح اأ�صعد مهــارة خا�صة، فهي 
بــداأت منذ �صنــوات االهتمام بتدوير املــواد املختلفة، و�صارت 
ت�صنع من االأ�صياء املهملة اأو املر�صحة لدخول حاويات القمامة 

حتًفا واإبداعات فنية.
يف ركــن �صماح خامــات قما�س وورق �صحــف قدمية وبال�صتيك 
وزجاج مهمل وعلب معدنية، �صارت ت�صكل نحو 130 منوذًجا 

فنًيا ملطرزات وحتف واأدوات منزلية جميلة.
تقــول: "مل ي�صــدق النا�ــس اأن مهند�صة معماريــة جتمع املواد 
امل�صتعملــة والقدميــة، وال تلقــي بنفايات منزلهــا يف املهمالت، 

وت�صنع من ذلك كلة م�صغوالت يدوية واإك�ص�صوارات".
ووفق �صمــاح، فاإنها مل تكتف بعر�ــس اأ�صغالها، التي ا�صتفادت 
مــن الهند�صــة يف تزيينها وتقدميهــا ب�صكل الفت، بــل اأ�صبحت 
تدرب �صيدات واأطفاال علــى طريقة اإنتاجها، يف ر�صالة للعودة 

اإىل التدوير، والتخفيف عن كاهل البيئة من النفايات.

األوان
وبالن�صبــة للمهند�صة نورا خرمي، فاإن عملهــا يف جمال التطريز 
يتعــدى الهواية، فهي التي بداأت بن�صيج متني ال تتغري خيوطه 
مع الزمــن، وقدمــت اأ�صكال زينــة عديدة كاحللــي واخلوامت، 

و�صارت اليوم ت�صّغل 6 عائالت معها.
نف�صهــا وغريهــا،  تتفــوق علــى  اأن  املهند�صــة  "علــى  تقــول: 
وت�صاعــد املجتمع لي�س يف بناء املنازل، بل يف ا�صتمرارها ودعم 

اقت�صادها".

واحلــال نف�صه للمهند�صة الكيماوية نهلــة �صالمة، التي متار�س 
التطريــز يف اأوقــات فراغها، وت�صيف للتحــف ومقتنيات املنزل 

مل�صات تراثية.
وتعيــد الكيماوية نهاوند �صوقيــة تعريف الهند�صة بالعودة اإىل 
الطبيعــة، فت�صيــف لل�صابــون وم�صاحيق التجميــل خال�صات 
طبيعيــة، كالع�صــل والالفنــدر. وتقول: "العــودة اإىل الطبيعة 
مهمة، وهي حتمي الب�صرة من التجاعيد والهرم املبكر، وجتعل 

من يداوم عليها يف ريعان ال�صباب".
اأفــراح  بطاقــات  لت�صميــم  ال�صنــار  هنــد  املعماريــة  وتنحــاز 
ومنا�صبــات ب�صكل يدوي وفني، تتفوق علــى امل�صتوردة منها. 
تفيــد: "العالقــة بــني املهند�صــة والفــن وثيقــة، فــدون فن لن 
ن�صتطيع فعــل �صيء، وحتى لــو اأرادات املهند�صة ترتيب اأثاث 

منزلها اأو تقدمي ال�صيافة فاإنها �صتتفوق كثرًيا يف ذلك".

فنون
فيمــا جتمــع مي�س ر�صل اأبــو �صاع، خريجة الفنــون اجلميلة 
وزجة املهند�س خطــاب تكروري بني الفن والبيئة واالإبداع. 
ت�صرد: اأعيــد ا�صتخدام كل �صيء تقريباً مــن خملفات املنزل، 
وال األقــي ببذور الفواكــه اأو ق�صور الكثري منهــا يف النفايات، 
واأجمــع البال�صتيــك املهمــل، وا�صتخــدم الــرتاب يف لوحاتي 
واألــواين، واأر�صــم اأي�صــا بالقهــوة والن�صكافيــه، واأطلب من 
جــرياين اإر�صــال الكثــري مــن بقايــا الفواكــه واخل�صــروات 

والبال�صتيك والزجاح.
تقول: "ال ي�صــدق من ي�صاهد اأ�صغايل وحتفــي واإك�ص�صواراتي 
اأنها من بقايــا الليمون وبذور الدراق والتمر الهندي والكرتون 
والبال�صتيــك املهمــل وبقايا بــالط امل�صانع املك�صــور، واأ�صالك 

النحا�س".
ووفــق اأبو �صــاع، التي ولدت عــام 1976، وبــداأت بالر�صم يف 
الثانيــة ع�صــرة مــن عمرهــا، متاأثــرة بوالدها الفنــان الراحل، 
فــاإن من يريد التميــز يف عمله فعليه اأال يفكر بطريقة منطية، بل 
يبحــث عن زوايا جديدة واإبداعية، واالأهــم اأن يعود لطبيعته 

وبيئته، فهي غنية وجميلة".

اأعمال فنية يف املعر�س.

بع�س املهند�صات يعر�س اأعمالهن.

نابل�ض: ُمهند�سات يتجاوزن مهنهن!
 عبد الباسط خلف
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يف كل االخرتاعــات التــي اأبدعهــا االإن�صــان، ثمة ا�صتخــدام حممود 
واآخر مذموم، يرجع اإىل الهدف منها وم�صتخدمها، ومنها االإنرتنت، 
التــي رغم فوائدها اجلمة، اإال اأن هناك �صعاف نفو�س ي�صتخدمونها 

ب�صكل م�صيء.
يقــول اخلبــري يف تكنولوجيا املعلومــات عبداهلل اأبو عمــرة: "هناك 
عدة تطبيقــات تكنولوجية ت�صتخدم بغر�س اإحلــاق ال�صرر بالغري 
ت�صمــى برامــج الهاكرز، وهــي عبارة عــن برامج تن�صــر فريو�صات 
علــى جهــاز ال�صحيــة ليتــم اال�صتيــالء على مــا بداخله، مــن �صور 
وفيديوهــات وبيانــات اأو وثائــق �صريــة". وتابــع اأن هنــاك برامج 
خا�صــة بفربكة ال�صوت والفيديو، وهي منت�صرة ويكرث ا�صتخدامها 

ب�صكل �صيئ كاالبتزاز مثاًل.
واأكد اأبو عمرة اأنه من امل�صتحيل تغيري �صياق احلديث داخل املقطع 
ال�صوتــي على �صبيل املثال، وال ميكن تكــرار ب�صمة ال�صوت، ولكن 
ما يتم هــو فربكة ب�صمــة م�صابهة لل�صوت املــراد دبلجته الأغرا�س 
االبتــزاز بكافة اأنواعــه، ويقوم بذلك اإال �صخ�ــس حمرتف، حيث ال 
يتمكــن ال�صخ�س العــادي من ك�صــف الفرق بني الب�صمــة احلقيقية 

والب�صمة املفربكة.

ابتزاز اإلكرتوين
مــن جهتها، اأو�صحــت نائب مدير عــام ال�صرطــة الن�صائية يف قطاع 
غزة، املقدم مرمي الناعوق اأن هناك ق�صايا كثرية تعر�س عليهم لها 
عالقة باالبتزاز االلكرتوين، وقالــت: "تزايد ق�صايا االبتزاز مرتبط 
بالتطــور التكنولوجــي الــذي ا�صتغله اأ�صحــاب النفو�ــس املري�صة 
ك�صيــف م�صلــط علــى رقاب النا�ــس لتهديدهــم وابتزازهــم مادياً اأو 

عاطفياً واالنتقام منهم".
وعن اأنواع االبتزاز قالت: "هناك ابتزاز اأخالقي، وعاطفي، واأمني، 
حيث يقوم املبتز ب�صرقة معلومات اأو �صور للت�صهري والف�صيحة اأو 
بغر�ــس احل�صول على املال، لكن اأغلب احلــاالت التي وردت لدينا 

ذات عالقة باالبتزاز العاطفي واالأخالقي". 
ونوهت الناعوق اإىل اأن هناك وحدة خا�صة يف جهاز املباحث تتعامل 
مع ال�صور والفيديوهات املفربكة، وتقوم بك�صف االأ�صخا�س الذين 
يقومون باالبتــزاز حتى تت�صنى حما�صبتهــم، موؤكدة وجود حاالت 

داخل ال�صجن تنال عقابها. 
وحول اأبــرز الق�صايا التي و�صلت اأجهزة ال�صرطة، قالت الناعوق: 
"و�صلتنا حالة ل�صيدة التقطت �صورًا لها خالل فرح الأحد اأقربائها 
عــرب هاتفهــا املحمــول، اإال اأنه حــدث عطــل بهاتفهــا اأدى اإىل حذف 
كافــة ال�صور، فاأر�صلته اإىل حمل خا�ــس بت�صليح اجلواالت تتعامل 
معــه وعلــى ثقــة بــه، اإال اأن اأحد العاملــني هناك ا�صرتجــع ال�صور 
وا�صتغلهــا وابتزهــا، ووابتــز زوجها ماديــاً وهــدده بدبلجة �صور 
زوجتــه ون�صرهــا عــرب االنرتنــت اإذا مل ير�صــل لــه املال، مــا �صبب 
خالفاً بني الرجل وزوجته كاد يوؤدي اإىل الطالق، وخ�صعت ال�صيدة 
للعالج النف�صي، وحني توجه الــزوج اإىل ال�صرطة ا�صتطنا الو�صول 

لل�صخ�س املبتز وحما�صبته". 
وتابعــت: "كمــا و�صلت حالة اأخرى لفتــاة يف املرحلة االإعدادية مت 
ابتزازهــا عاطفيــا، حيث قام املبتز بتهديدها يف حــال عدم الر�صوخ 
اىل رغباتــه باأن ير�صل �صورها ور�صائلها الغرامية اإىل اأهلها، فلجاأت 
الإحــدى عنا�صر ال�صرطــة الن�صائية التي كانــت تتواجد يف املدر�صة 
التي تدر�س بهــا الفتاة خالل ور�صة توعويــة مبخاطر التكنولوجيا 

وكيفية التعامل معها.

قوانني بالية
وي�صــارك مركــز تطويــر االإعــالم- جامعــة بريزيت يف حــراك على 
م�صتوى الوطــن للخروج بقانون اجلرائــم االإلكرتونية، ليعالج كل 
امل�صتجدات يف هذا احلقل، وقريًبا، �صتعقد ور�صة حول هذا القانون.
اأمــا الن�صو�س القانونية التي تنظــم هذا القطاع، فقد قال امل�صت�صار 

القانــوين الدكتور عبد الكرمي �صبري: "حتى اللحظة ال يوجد ت�صريع 
اأو قانــون يف فل�صطــني خمت�ــس باجلرائــم االلكرتونيــة ويعاقــب 
علــى اإ�صــاءة ا�صتخــدام التكنولوجيــا مبــا فيهــا مواقــع التوا�صل 

االجتماعي". 
وحــول ما يتــم االعتمــاد عليه يف حــل الق�صايــا املتعلقــة باجلرائم 
االلكرتونيــة، نــوه �صبــري اإىل ا�صتخــدام قانــون العقوبــات1936  
رقــم74  كقانون يعالج ما يرد من ق�صايا مرتبطة بالع�صر احلديث، 
وذلك حتت بند املواد والن�صو�س القانونية التي تتحدث عن القذف 
والت�صهــري والقــدح، م�صــريًا اإىل اأن االبتــزاز االلكــرتوين والن�صب 
واالحتيال من خالل التجارة االلكرتونية تندرج حتت هذا القانون. 
واأ�صــاف: "هنــاك م�صكلــة ميكــن اأن تواجــه النيابــة العامة، وهي 
اإثبات التهمــة اإذا كان مرتكبها جمهوال، فهناك قاعدة قانونية تقول 

)البينة على من ادعى واليمني على من اأنكر(". 
اأما فيما يتعلق بوجــود م�صروع قرار خا�س باجلرائم االلكرتونية، 
فقــد قــال: "كان هناك م�صروع قــرار يف ال�صفة، ويف غــزة كان هناك 
حديــث حــول تبنــي الفكــرة، ولكنه خمتَلــف عليه يف ظــل االنق�صام 

الفل�صطيني". 

التحليل النف�سي واالجتماعي 
مــن جانــب اآخــر، اأكــد االأخ�صائــي النف�صــي واالجتماعــي حممود 
الرباغيتــي اأن الظــروف التــي يحياها االأفــراد يف قطاع غــزة اأثرت 

ب�صــكل مبا�صــر علــى حياتــه النف�صيــة واالجتماعيــة، مو�صحــاً اأن 
ذلــك دفع البع�س باجتــاه االهتمامات غري الواعيــة وغري املنطقية 

الإ�صغال وقت الفراغ واإ�صباع رغباته.
وقال: "اإن ثورة التكنولوجيا وانت�صار مواقع التوا�صل االجتماعي 
اأعطت االأولويــة لالأفراد الذين يبحثون عن اإ�صغال اأوقاتهم باأي من 

امللهيات، ويتعاملوا معها بطريقة غري واعية". 
وي�صــري الرباغيتــي اإىل اأن حالــة الفقر وعــدم وجود برامــج ت�صغل 
اأوقــات ال�صبــاب يف تطويــر وبنــاء قدراتهــم واإ�صبــاع رغباتهــم يف 
املراحــل العمريــة املختلفة هــي ما اأنتجــت اأر�صا خ�صبــة الإ�صاءة 
ا�صتخــدام التكنولوجيــا، خا�صــة فيمــا يتعلــق بعمليــات االبتــزاز 

االلكرتوين.
كمــا �صــدد الرباغيتــي علــى دور و�صائــل االإعــالم يف ن�صــر التوعية 
والتثقيف يف كيفية ا�صتثمار التكنولوجيا، ناهيك عن دور الرتبويني 
واجلامعــات الفل�صطينية وخمتلف املوؤ�ص�صات االجتماعية، وطالب 
ب�صــرورة ن�صــر مفاهيــم الرقابــة الذاتية لــدى االأفــراد با�صتخدام 
كافــة الو�صائــل ال�صالف ذكرهــا، فكل ذلك يعمــل بفاعلية فى توجيه 
�صلوكيــات االأفــراد للحــد مــن اجلرائــم ب�صفــة عامــة، واجلرائــم 

االإلكرتونية على وجه اخل�صو�س.

ن�سائح وقائية
ولعــل اأبرز الن�صائح التي �صــددت عليها الناعوق هي عدم الر�صوخ 

للمبتــز مهما و�صلــت حدة تهديداتــه، فاجلــواالت احلديثة جميعا 
مراقبــة خارجياً وي�صهل اخرتاقها، م�صريًة اإىل اأن االأمر غري متوقف 

على اجلواالت احلديثة فقط بل وي�صمل اأجهزة الكمبيوتر. 
للحفــاظ علــى  االأبــرز  الن�صيحــة  اأمــن املعلومــات،  "يف  وقالــت: 
معلوماتــك وبياناتــك اأال يت�صل جهــازك باالنرتنت، وحيــث اإننا ال 
ن�صتطيــع اأن جنــرب اأحــدًا على عــدم ا�صتخدام اجلــواالت احلديثة 
والولــوج اإىل االنرتنــت، لكننــا نن�صــح بعــدم و�صــع بيانــات مهمة 

و�صور خا�صة عليها".
وفيما يتعلق بال�صور، ن�صحت الناعوق بنقلها مبا�صرة على وحدة 
تخزين خارجية اأو فال�س ميموري، وحذفها من اجلهاز، والأن هناك 
ذاكــرة خفية يف اجلوال تقــوم بتخزن ن�صخة مــن ال�صور حتى بعد 
حذفهــا، فدعت اإىل ت�صوير 40 �صــورة الأي �صيء غري مهم وحذفها، 
حتــى ال يتمكــن اأي �صخ�س من ا�صرتجاع ال�صــور اخلا�صة والقيام 

باالبتزاز.
حــول  اأمنيــة  لــدورات  ال�صرطــة  جهــاز  يف  "نخ�صــع  واأ�صافــت: 
االخرتاقات واأ�صكال االبتزاز االلكرتوين وكيفية التعامل معه، ومن 
ثــم نعقد ور�صات توعوية ب�صكل دائم يف املدار�س واجلامعات وعرب 
و�صائــل االإعالم، ونتعــاون مع موؤ�ص�صات املجتمــع املدين ال�صتغالل 
فر�صــة جتمــع الن�صــاء وعقــد لقــاءات اأمنيــة توعويــة نر�صدهــن 
خاللهــا عن كيفيــة التعامل يف حالــة تعر�صهن اأو اأبنائهــن لالبتزاز 

االلكرتوين". 

االبتزاز االإلكرتوين.. 
ـــامـــل ـــع ـــت ـــــة واآلـــــــيـــــــات ال ـــــاي ـــــوق �ـــســـبـــل ال

 منال ياسين
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تتمة المنشور على الصفحة األولى - "الضمان االجتماعي"..

تتمة المنشور على الصفحة األولى -  قـانــون الضمان كــارثـي

"حالــة  اأن  احلــال  مــع  ات�صــاٍل  يف  ال�صاحلــي  واأ�صــاف 
االرتباك والقلــق التي �صيطرت خالل الفرتة املا�صية على 
املوؤ�ص�صــات والعاملني �صتتبدد مع بــدء اإدخال التعديالت 

على القانون كنتيجة للحوار".

ا�ستفادة من جتارب 
دول جماورة

وحــول ذات الدور الربملــاين يف حل هــذه االأزمة، قالت 
النائــب جنــاة اأبو بكــر، اإن العمــل بهــذا القانون غري 
ممكــن حتــت اأي ظــرف، حمملــًة احلكومــة م�صوؤولية 
موؤخرًا،  الفل�صطينــي  املجتمع  التوتر" داخــل  "حالــة 
ب�صبــب 15 مــادة مدمــرة يف القانــون وال �صامــن فيها 
حلقــوق العاملني �صواء من احلكومــة اأو غريها، على 

حد تعبريها.  
وقالــت اأبو بكــر اإن العمل جار بني الكتــل الربملانية وكافة 
االأطــر واجلهــات مــن اأجــل ال�صغــط الإدخــال التعديالت 
الالزمــة، داعيــًة اإىل ع�صــف ذهنــي مــن قبل كافــة جهات 

االخت�صا�ــس مبا ي�صمل درا�صة قانون ال�صمان االجتماعي 
الــذي طبق يف لبنــان اأو االأردن، اأو م�صر واأخذ ما ينا�صب 

احلالة الفل�صطينية.

قانون ي�سب يف خدمة 
اأرباب العمل

وراأى حلمــي االأعــرج مديــر مركــز الدفــاع عــن احلريات 
املدنيــة اأن القانــون يخــدم اأربــاب العمــل، م�صــريًا اإىل اأن 
الن�صبــة التي �صتح�صم من راتب املوظــف ل�صالح ال�صمان 
االجتماعــي هي 7.5% وهــي ن�صبة عاليــة، بينما �صتح�صم 
8.5% مــن �صاحــب العمــل، وهــذه ن�صبــة منخف�صــة بكل 

املقايي�س، على حد تعبريه. 
واأ�صــار االأعــرج اإىل اأن هــذه الن�صــب تطــال املدخــرات 
اخلا�صــة بالعامــل يف املــاآل النهائي، بحيــث يكون هناك 
تــاآكل م�صتمــر فيهــا، وهــو مــا ي�صــر مب�صلحــة الفئات 
املهم�صــة وال�صرائح التي يفرت�س اأن ت�صتفيد من تطبيق 

هذا القانون".

بنود جمحفة بحق املراأة
ورغــم اأن املالحظات التي �صدرت حول القانون و�صلبياته 
ت�صمــل العاملني من خمتلف الفئــات، رجااًل ون�صاًء وذوي 
اإعاقة، اإال اأن من�صقة برنامج متكني املراأة يف جمعية املراأة 
العاملــة �صمــر هوا�س راأت اأنه توجد بنــود اأخرى جمحفة 

بحق املراأة ب�صكل خا�س.
وقالــت هوا�س اإن من بني تلك البنود، بند اإجازة االأمومة، 
فالو�صــع الطبيعــي وال�صــاري اأن مــن يدفــع االأمومة هو 
�صاحــب العمــل، بحيــث تكــون عطلتهــا مدفوعــة االأجر، 
لكــن القانون نقــل هــذه امل�صوؤولية عن �صاحــب العمل اإىل 
املواطــن، وهذا ي�صكل اإ�صكاليــة، ف�صاحب العمل يجب اأن 

يتحمل دفع اإجازة االأمومة".
ويف بنــد اإجــازة االأمومة اأي�صــاً، قالت هوا�ــس اإن القانون 
مينع املــراأة من اإجازة االأمومة ما مل تنه عددًا حمددًا من 
اال�صرتاكات يف �صندوق ال�صمان االجتماعي، واأن اجلهات 
املجتمعيــة تطالب باأن تكــون اإجازة االأمومــة متاحة منذ 

اليوم االول للعمل. 

اأما النقطة الثالثة التي راأت هوا�س اأنها ت�صكل انتقا�صاً من 
حقــوق املراأة، فهي م�صاألــة توريث التقاعد يف حالة الوفاة 
الطبيعيــة، فالقانون ي�صتثني الن�صــاء غري املتزوجات من 
الوراثــة حتى لو كان و�صعهن االقت�صادي �صعبا، واأي�صاً 
مينــع املراأة من توريث زوجهــا التقاعد، اإال اإذا كان يعاين 

من م�صكلة �صحية تثبت اأنه غري قادر على العمل. 
واأ�صارت هوا�س اإىل ق�صية اأخرى حمل نقا�س يف الفرتة احلالية، 
وهــي اإجــازة "االأبوة" حيــث مل ي�صملها القانــون، بينما يعود 
وجود هــذه االإجــازة يف القانون باالأثــر االإيجابي علــى املراأة 
والرجل حيث يقوم الزوج مبرافقة زوجته، وحتمل امل�صوؤولية 

املجتمعية جتاهها، بتحمل العبء املرتتب على الوالدة.
ي�صــار اإىل اأن اخلــالف حول القانــون امتد لي�صمــل طريقة 
اإدارة �صندوق ال�صمــان االجتماعي، حيث ين�س القانون 
على اأن احلكومة تقوم بت�صكيل جمل�س اإدارة، فيما تطالب 
اجلهــات احلقوقيــة بــاأن يقــوم امل�صاركــون يف ال�صندوق 
باإدارتــه مــن خالل تكويــن جمعية عامــة، تنتخب جمل�س 

وهيئة اإدارية مبا�صرة.

اإدارة اجلامعــة بدورها اأكدت اأنها لن تتن�صل من حقوق 
العاملــني لديها، ومــا زالــت االإدارة والنقابة جمتمعتني 
تبحثــان عن حل لهذه الق�صية، ومن الوا�صح اأن القانون 
اأن�صــف امل�صغــل علــى ح�صاب العامــل وهو مــا مل تقبله 
اإدارة اجلامعــة، يقــول �صراغمــة: "اتهم القانــون باأنه 
ين�صــف امل�صغــل على ح�صــاب العامــل، ولكن مــا فعلته 
موؤ�ص�صات اأخرى باأن �صارعت ب�صرف مدخرات العاملني 
فيهــا كحــل مل ين�صــف العامــل يف حماوالتهــا الهــروب 
مــن القانــون، وهــو حــل م�صتبعد، ولــن تقوم بــه اإدارة 

اجلامعة".
املحا�صــرة روال اأبــو دحــو اأ�صــارت اإىل اأن هــذا القانون 
يخــدم اأ�صحــاب العمل علــى ح�صــاب العاملــني، قائلة: 

اأو  اأقــر يف غرف مغلقــة دون علم  القانــون الذي  "هــذا 
م�صاركة، جمحــف بحق العاملني وجمحــف بحقي، فمن 
غــري املمكن اأن اأ�صــع م�صتقبلي وم�صتقبــل اأوالدي يف يد 
قانون وحكومة غري �صامنة له"، واأو�صحت اأبو دحو اأن 
القانــون ظلم الن�صاء يف ن�صو�صــه كتحديد متى ت�صتحق 
املــراأة اإجــازة االأمومــة، كمــا اأنــه مل يعــط الن�صاء حق 
توريث راتب تقاعدهن حال الوفاة الأزواجهن اأو بناتهن 

غري املتزوجات.
واأبــدى كثريون عــدم ثقتهم بالقانون، يقــول ذوابة: "ال 
ثقة باحلافظة التي �صتو�صع بها االأموال، فاالأو�صاع غري 
م�صتقرة �صيا�صيــا واقت�صاديا، واعتقد اأن ثقة املواطنني 
منزوعــة من هذا اجلانب، اأق�صد جيب ال�صخ�س ونقوده 

تبحــث  النقابــة  اأن  ذوابــة  واأ�صــاف  واأوالده"،  وهــو 
مــع اإدارة اجلامعــة عــن االإجــراء الوقائي مــن متاهات 

ال�صمان.

�سندوق ال�سمان اأم �سندوق التقاعد
العاملون يف اجلامعة طالبــوا بحماية مدخراتهم يف حال 
متــت جتيريها ل�صالح �صندوق التقاعــد التكميلي املبهم 
وغــري الوا�صح الذي ذكــره القانون، علــى حد و�صفهم، 
ولذلــك راأت اجلامعة اأن احلل هو باال�صرتاك يف �صندوق 
التقاعــد بدال من �صندوق ال�صمان، حيث اأكدت اجلامعة 
اأنهــا متوحــدة يف هــذا ال�صاأن منــذ �صبع �صنــوات م�صت 

و�صبق اأن اأعدت اأوراقها لت�صرتك يف �صندوق التقاعد.

وحول هذا االأمر يقول �صراغمة: "�صندوق التقاعد اأف�صل 
مــن �صنــدوق ال�صمــان، الأن قانــون ال�صمــان حتدث عن 
تاأمينات ب�صيطــة يف تف�صرياته وهي البطالة وال�صيخوخة 
والوفــاة ومل يتحــدث عن راتــب تقاعد، ولهــذا مت و�صع 
ن�صو�س ثانوية اأ�صــارت لتقاعد تكميلي، ويح�صب ح�صب 
احلــد االأدنــى لالأجــور"، وي�صيــف �صراغمــة اأن راتــب 
التقاعــد بهذه احلالــة ال يلبي حاجة العامــل الأن متو�صط 

االأجور اأعلى من احلد االأدنى لالأجور.
وبعــد عمليــة ح�صابيــة قامــت باإجرائها اجلامعــة، بقي 
اخليــار اأمامها يف حال بقــي القانــون يف �صيغته احلالية 
اأن يكــون �صندوق التقاعد اخليــار االأمثل بدل االن�صياع 

لقانون و�صفه كثريون بالكارثي.

فيهــا تقــارب الدولــة ال�صابقة، لكــن تكاليــف املعي�صة فيها 
معقولة.

وت�صيف اجلريري: "علينا اأن ندرك اأن البدائل واخليارات 
�صــوف حُتــدث لنا التغيــري احلقيقــي واالنتقــال لالأف�صل، 
واالأهم اأنها تخل�صنا من �صعور االإحباط حال عدم حتقيقنا 

للهدف االأ�صا�صي".
املحا�صــر امل�صري الراحــل د. اإبراهيم الفقــي، وهو خبري 
علــم قــوة الطاقة الب�صريــة، كان يقــول اإن االإن�صان يحتاج 
لــالإدراك كخطــوة اأوىل نحو التغيــري، فاإذا مل يوقــن فعلياً 
اأنــه يحتاج يف م�صاألة ما مــن م�صائل حياته اإىل التغيري، فلن 

يح�صل عليه.
مــن جهتــه، يقــول ا�صت�صــاري التنميــة الب�صريــة وتطوير 
االأداء د. طالــب اإدكيدك لـ"احلــال": "يف انتفا�صة 2000، 
كنــت اأملك �صركة جتارية يف اإحــدى البنايات و�صط مدينة 
رام اهلل، وعنــد االجتيــاح، ا�صتــوىل جنــود االحتــالل على 
البنايــة، وخ�صــرت عملــي وتراكمت علــي الديــون. وبعد 
انتهــاء االجتيــاح ب�صهــر، واإذا باإبراهيم الفقــي يقول على 

التلفزيــون: "اأف�صــل طريقــة لالنتقــام.. النجــاح"، بعــد 
ثالثــة �صهــور، توا�صلــت مع مركــز الفقــي بكنــدا وعملت 
معــه �صخ�صياً ملــدة خم�س �صنــوات، وتعلمت منــه الكثري 
وعو�صــت خ�صارتي باأ�صعاف االأ�صعــاف وتغريت حياتي 
كليــاً، كنت ممثال للفقي يف فل�صطني وخمــواًل الإعطاء جميع 
تدريباتــه، واليــوم اأملــك مركزًا خا�صــاً بــي لال�صت�صارات 

والتدريب".
وي�صيف اإدكيدك اأنه اإذا ما اأردنا ت�صريع التغيري، اأو جلبه 
حلياتنــا، فعلينا اأن نرفع درجة االإنتاجية لدينا، واأن نقوم 
باأفعــال تــوؤدي اإىل نتائــج، م�صــريًا اإىل اأن التغيري هو هدٌف 
م�صتمــر، وال يتوقف عند عتبة مــن عتبات ال�صلم. ويو�صح 
اإدكيــدك اأنــه باالإمــكان معاجلة عــدم ر�صانا عــن تغيري ما 
اأحرزناه يف حياتنا؛ بتقدير قيمة اإحداثه واحل�صول عليه، 
وذلــك يتاأتى من خــالل تدريــب الدماغ على روؤيــة االأمور 
االإيجابيــة مــن خــالل حتويــل املعلومــة ملهــارة، ومن ثم 
اإدخــال املهارة يف فعــل الفرد "التطبيــق العملي للمهارة"، 

وبالتايل احل�صول على نتائج ايجابية فعالة .

ياأمل كثــريون اأن يــدق التغيري بابهم، فتتح�صــن حياتهم؛ 
منهم من ي�صعى لذلــك، ومنهم من ال يعرف اآليته، اأو يركن 
اإىل القدر ليتوىل االأمر. وينق�صم التغيري اإىل تغيري اجتماعي 
اأو دينــي اأو اقت�صادي، وقــد يكون ب�صيطا اأو �صامال، وعلى 
م�صتــوى الفرد، اأو علــى م�صتوى اجلماعــات واملوؤ�ص�صات 

والدول.
حتــاول "احلــال" التعــرف على وجهــات نظــر وجتارب، 

ملعرفة ما اإذا كان التغيري يف حياتنا ممكناً، وكيف يتم؟
تقــول الباحثة واملدربة بق�صايا النــوع االجتماعي اعتدال 
اجلريــري، اإن التغيري يحتاج اإىل اأمور عدة اأبرزها االإميان 
باإمكانيــة حــدوث التغيري وعدالــة الق�صية التــي يتمحور 
حولهــا التغيري، �صــواء اأكانــت �صخ�صية تخ�ــس الفرد اأو 
عامــة تتعلــق بال�صيا�صــات العامــة يف بلد مــا، ويجب على 
الفــرد االإدراك بــاأن التغيــري يحتــاج اإىل وقــت حل�صولــه. 
وتعــزز ذلك بتجربة حية ملطالب احلركة الن�صوية يف فرتة 
الت�صعينيــات قائلة: "يف العام 1997 وبعــد قدوم ال�صلطة 
الوطنيــة، هوجمنــا لطرحنــا الكثــري مــن ق�صايــا تخ�ــس 
حقوق املراأة، واليوم بعد مرور اأعوام طويلة، نطرح ذات 
الق�صايا وغريها باأريحيــة وثبات، بل واأ�صبح َمن هاجمنا 

ِمن قبل ن�صرينا االأقوى".
وتوؤكد اجلريري على اأهمية اأن يخطط الفرد مل�صار حياته، 
لكــن لي�ــس بال�صــرورة اأن مــا نخطــط لــه �صــوف يتحقق، 
لذلــك، فعلــى ال�صاعني للتغيــري و�صع خيــارات وبدائل يف 
حــال �صعوبة حتقيق الهــدف الرئي�صي بال�صكل املخطط له 
م�صبقاً، كاأن يخطط طالب الإكمال تعليمه يف دولة ما ُيعرف 
عنهــا غالء املعي�صــة، وهو ال ميلك املــال، في�صتطع الطالب 
اللجــوء لبديل جيد باإكمــال درا�صته يف دولة جودة التعليم 

ممكن؟ هــذا  وهــل  حياتنا؟  يف  التغيري  ن�سنع  كيف 
 فاطمة مشعلة

طالب اإدكيدكاعتدال اجلريري

اآراء النا�ض
تقــول ال�صيــدة رهــام �صكارنــة وهــي اأم وزوجــة لثالثة 
اأطفــال، اإن التغيــري ي�صاهــم يف حت�صــني نف�صيــة الفــرد، 
ويجنبــه االإحبــاط. وعن طريقــة اتباعها لنهــج التغيري 
تقــول: "عندمــا اأفكر يف تغيري اأمٍر مــا يخ�صني اأو يتعلق 
بعائلتــي، اأبداأ بتنفيذه يف اليوم التايل تدريجياً حتى اأ�صل 
للتغيــري الذي اأريــده. وعندمــا تظهر يل موانــع للتغيري، 
اأتــرك امل�صاألــة لق�صــاء اهلل، واأوقــن اأنهــا م�صاألــة وقت ال 

اأكرث".
مــن جهتهــا، تقــول ال�صابــة ناديــن ال�صيفــي، وهــي معدة 
ومقدمة برنامــج ُيعنى بطاقة ال�صبــاب والتغيري عرب اأثري 
اإحــدى االإذاعــات املحليــة اإن اخلطــاب االإعالمــي املوجه 
لل�صبــاب "منقو�ــس" ويحمل يف كثــري من االأحيــان طابعاً 
�صلبيا يتمثــل بعدم حتفيز ال�صباب لل�صعــي وراء التغيري، 
م�صيفــًة اأنهــا حتــاول مــن خــالل عملهــا تغيــري ال�صورة 

ال�صائدة .
وحــول ق�صته مــع التغيري، يقــول الكاتب اأمــني دراو�صة: 
الدكتــوراة" منذ ع�صــر �صنوات،  "�صهــادة  "راودين حلــم 
وعلــى الرغم من اأن و�صعــي املادي حال دونها، لكن احللم 
مل يغــادرين، ويف هــذه اللحظــة التــي اأعــرب فيها عــن راأيي 
معكــم، اأجهــز اأوراقــي لل�صفــر اإىل املغــرب لتتويــج حلمي 

ب�صهادة الدكتوراة".
وحول الكتابة وم�صاهمتها يف التغيري، يقول دروا�صة الذي 
األف اأربعة كتب، منهــا درا�صتان نقديتان، اإن القراءة ومن 
ثم الكتابة تدفعان للتغيري، وبكل االأحوال يجب على الفرد 

اأن يعمل الأجل هدفه وال يكتفي بالتمني.
مــن جهتــه، يربط ال�صاب ذيــاب القد�صي الــذي ميلك حماًل 
جتاريــاً، حتميــة التغيــري با�صتقــرار الظــروف املحيطــة 

كالظروف االقت�صادية التي تتحكم بال�صوق والتجارة.



اخلمي�س 2016/5/5، املوافق 28 رجب 1437 هـ»الحال« - العدد 127 - السنة العاشرة 14

مل يقبــل ال�صاب الثالثينــي با�صل اأبو �صالمة اأن 
يقف مكتــوف االيدي منتظرا طوابــري البطالة 
م�صروعــا  لنف�صــه  فكــّون  املحا�صــرة،  بغــزة 
�صغريا ليدر عليه دخال يقيته، معتمدا يف راأ�س 
مالــه علــى االقرتا�س مــن موؤ�ص�صــات التمويل 

بالقطاع.
مــن  "تخرجــت  قائــال:  �صالمــة  اأبــو  يتحــدث 
اجلامعــة عــام 2012 بتخ�ص�ــس تكنولوجيــا 
املعلومــات ومل اجــد اي فر�صــة عمــل يف اأي 
قطــاع، انتظــرت طويال حتــى راودتنــي فكرة 
بيع وت�صليح املولــدات الكهربائية، خ�صو�صا 
ان القطــاع بحاجــة لــذك يف ظل انقطــاع التيار 

الكهربائي امل�صتمر".
كانــت فكرة اأبــو �صالمــة حتتــاج اإىل راأ�س مال 
لتتحول اإىل فعــل فاقرت�س 6000 دوالر اإحدى 
موؤ�ص�صــات التمويل اخلا�صة بالقطــاع، واأن�صاأ 

م�صروعــه معتمــدا عليــه كم�صدر دخــل له منذ 
ثالث �صنوات.

ويواجه ابو �صالمة عــدة عوائق ب�صبب تراكم 
الديــون لــه على الزبائــن لعدم التــزام حكومة 
غــزة بالرواتــب، والفقــر الذي يدفــع بع�صهم 
لتاأجيــل دفعاتهــم باال�صافة احيانــا اإىل اإجبار 
املوؤ�ص�صة املقرت�ــس منها لل�صداد قبل ان يجمع 
االموال من الزبائن، ويف هذه احلالة مير بعجز 
مــايل، م�صريا اإىل ان متو�صــط دخله �صهريا يبلغ 

ما بني 300 اىل 400 دوالر.
ومير قطاع غزة بح�صار خانق منذ عام 2006 
اأثر على جميع القطاعات بغزة، ويعاين ارتفاًعا 

الفًتا يف معدالت البطالة.
خلــف مكتبهــا، جتل�ــس ال�صيدة ليلــى ديب )50 
االجهــزة  �صيانــة  م�صــروع  �صاحبــة  عامــا( 
االلكرتونيــة برفقــة اوالدها، وتقــول: "اأن�صاأت 

امل�صــروع منــذ عــام 2013 حيــث تــويف زوجــي 
ومل اجد من ي�صاعــدين فاعتمدت على االقرتا�س 
مببلــغ قيمتــه 1000$ كراأ�ــس مــال مل�صروعــي 
ال�صغــري، وقمت  بت�صغيــل اوالدي الثالثة كايد 
عاملــة بــه، وامتمت �صــداد مبلغ كبــري من را�س 
املال ومل يتبق �صوى القليل، وعند االنتهاء افكر 

بتو�صيع املحل واقرتا�س مبلغ اخر لتطويره".
ورغم العقبات التي واجهتا يف بداية م�صروعها 
مل ت�صت�صلــم ليلــى فــاأرادات ان تكبــح قدراتهــا 
وتتغلب على معيقاتهــا باال�صتمرار مب�صروعها 
ال�صغري لتنقذ اأوالدها ال�صباب من فخ البطالة.

مــن جهتها ت�صري اال�صتاذة منى العلمي، مديرة 
ال�صركة الفل�صطينية لالقرا�س والتنمية "فاتن"

ان متو�صــط ا�صــدار قرو�س املوؤ�ص�صــة �صهريا 
ي�صل اىل 750 قر�صا ومتثل امل�صاريع ال�صغرية 
ن�صبة 70% من حمفظة اال�صدار �صهريا مق�صمة 
على عــدة قطاعــات منها القطاعــات التجارية، 
املتمثلة بالبقــاالت ومتاجر ال�صيارات وحمالت 

بيــع املالب�ــس التــي حت�صــل على اكــرب ح�صة 
متويل من االقرتا�س، ثم القطاعات اخلدماتية 
ك�صالونــات  ن�صــاء  عليهــا  ت�صــرف  واغلبهــا 
الكوافري، تليها القطاعات الزراعية، اما القطاع 
ال�صناعــي، في�صهــد تراجعــا ب�صبــب احل�صار 

وارتفاع تكلفة ان�صائه واالفتقار ملواد اخلام.
كما اأو�صحت العلمــي ان هناك ارتفاعا متفاوتا 
بالطلــب على موؤ�ص�صــات االقرا�ــس التي متول 
فئــة  مــن  وخ�صو�صــا  ال�صغــرية،  امل�صاريــع 
الن�صاء التي متثــل 60% من حمفظة االقرا�س، 
منهن  ربات بيوت ورياديات، باال�صافة اىل فئة 
ال�صبــاب ما بــني خريجني وعاطلني عــن العمل 

وجدوا �صالتهم من خالل امل�صاريع ال�صغرية.
و�صجــع املحلــل االقت�صــادي �صمــري ابــو مدللــة 
امل�صاريــع ال�صغــرية وا�صــاد بدوها فــى تخفيف 
ن�صبة البطالة بغزة وتوفري اأيد عاملة قادرة على 
االعتماد على نف�صها، وت�صغيل ن�صبة من العاطلني 

عن العمل الذين بلغ عددهم 120 الف عاطل.

ودعــا اأبو مدللــة وزراة العمل لتكثيف جهودها 
لعمــل درا�صات جــدوى وا�صرتاتيجيــات تدعم 
امل�صاريــع ال�صغــرية وتعمــل علــى تطويرها، 
لتلــك  املمولــة  واملوؤ�ص�صــات  البنــوك  وقيــام 
امل�صاريــع بالتخفيــف مــن ن�صبة الفائــدة حتى 
ت�صهيــالت  وتقــدمي  امل�صــروع  جنــاح  ت�صمــن 
اال�صتهالكيــة  امل�صاريــع  وخ�صو�صــا  تدعمــه، 
التي متثل ن�صبة 90% من امل�صاريع، وهي اكرث 
امل�صاريــع عر�صــة للديــون املرتاكمــة، معتربا 

اياها ناقو�س خطر ينذر بف�صل امل�صروع.
ولفــت ابو مدللــة اىل �صرورة اجتــاه املمولني 
لدعم امل�صاريــع ال�صناعية التي �صهدت اغالقا 
املتكــررة واغــالق  ب�صبــب احلــروب  كبــريا 
املعابــر وعــدم توافــر مــواد خــام حيــث مت 
اغــالق 500 من�صاأة �صناعية، لت�صجيع املنتج 
الوطنــي والتخفيــف مــن حــدة اال�صتــرياد، 
وحتــى يكــون ال�صبــاب منتجــني بــدل كونهم 

عاطلني عن العمل.

 دعاء شاهين

امل�ساريع ال�سغرية طوق جناة الغزيني من البطالة

 والء فروانة
لطاملــا حظيــت القريــة ال�صويديــة املقامة على 
�صاطــئ بحــر مدينــة رفــح جنوب غــرب قطاع 
املختلفــة،  االإعــالم  و�صائــل  باهتمــام  غــزة، 
فقــرًا  غــزة  قطــاع  مناطــق  اأكــرث  باعتبارهــا 
وتهمي�صــاً، لكن مل يعــد الفقر وحــده يهدد هذه 
القريــة ال�صغــرية، التــي يبلــغ عــدد �صكانهــا 
نحو 3000 ن�صمة، وبيوتهــا �صغرية ومبانيها 
متهالكــة، فالقرية تواجه كارثــة قد تخفيها عن 

اخلارطة يف غ�صون �صنوات معدودة.
املدينــة تتــاآكل تدريجيــاً، وتزحــف املياه نحو 
ال�صرق بفعل احتجــاز ل�صان الرمال، وهذا بات 

يهدد القرية بالغمر باملياه.

خطر مدق
قــال املهند�ــس اأ�صامة اأبــو نقــرية رئي�س جلنة 
الطــوارئ يف مدينــة رفــح جنوب قطــاع غزة، 
اإن الل�صــان البحري امل�صــري يعترب كارثة بكل 
مــا حتمله الكلمة من معنــى، وهو يهدد �صاطئ 
مدينــة رفح، وي�صع القريــة ال�صويدية يف مهب 

الريح.
واأكــد اأبــو نقــرية يف حــوار مــع "احلــال"، اأن 
التدفــق  احتجــز  امل�صــري  البحــري  الل�صــان 
الطبيعــي للرمال مــن اجلنوب لل�صمــال، وهذا 
اأدى اإىل انح�صــار ال�صاطــئ وتراجعــه غربــاً يف 
اجلهــة امل�صريــة، وتقدمــه �صرقــاً يف الناحيــة 
ال�صماليــة، خا�صــة يف �صواطــئ مدينــة رفــح 

الفل�صطينية.
واأ�صــاف: يف غ�صــون ما بــني 7- 10 �صنوات، 
�صتتقــدم املياه وتغمر الطريق املعبد واملنازل، 
القريــة  ا�صمــه  �صــيء  هنــاك  ي�صبــح  ولــن 
ال�صويدية، و�صي�صطــر اأكرث من 3000 مواطن 
جلهــم �صيــادون فقــراء لــرتك منازلهــم التــي 

�صتغمرها املياه.
ونــوه اإىل اأن اخلطــورة اأكــرب من ذلــك، فتقدم 
املياه املاحلــة يهدد امليــاه االرتوازية العذبة، 
وهــي م�صــدر امليــاه الوحيــد يف مدينــة رفــح، 
ويزيــد مــن ملوحتهــا، وكذلــك �صيق�صــي على 
اخلارطــة  ويغــري  خ�صبــة،  زراعيــة  اأرا�ــس 

الدميوغرافية والزراعية برمتها يف املنطقة.
ولفــت اإىل اأن الل�صــان البحــري امل�صري خمالف 
لقوانني االأل�صنة البحرية الدولية، فهناك قوانني 
تنظــم هكذا عملية، والبلدية نا�صدت كل اجلهات 
التدخــل لــدى اجلانــب امل�صري وو�صــع حلول 
منا�صبــة، كاإقامــة م�صخــات رمــال خم�ص�صــة، 

تعيد احلركة الطبيعية للرمال البحرية.
واأكــد اأن البلدية تدر�س عــدة حلول يف حماولة 
لوقــف الكارثة، وحماية �صاطــئ املدينة، مبا ال 

يوؤثر على مناطق اأخرى يف القطاع.

مواطنون قلقون
واأبــدى مواطنون مــن �صكان القريــة املذكورة 
خماوفهم من الل�صان البحري واآثاره، مطالبني 
البلدية واجلهــات املعنية بالتدخــل قبل فوات 

االأوان، لوقف الكارثة ومنع تهجريهم.
وقــال املواطن حممد عــودة، اإن �صــكان القرية 
لهــم،  مــاأوى  ال�صويديــة �صيــادون فقــراء، ال 
وبيوتهــم متوا�صعــة، ويف حــال فقدوها يكون 

هذا مبثابة كارثة حقيقية.
واأكــد عودة اأنه ي�صعر باخلــوف والقلق اإزاء 

مــا �صمعه مــن اأنباء حــول الل�صــان البحري، 
ودائما مــا ي�صاأله اأبناوؤه عــن م�صريهم خالل 
ال�صنــوات املقبلــة، متمنياً و�صــع حلول قبل 

فوات االأوان.
اأما املواطن حممد عبــد اهلل، فاأكد اأنه لن يغادر 
منزلــه حتى لو اأغرقته امليــاه، فال يوجد ماأوى 
اآخر لــه ولعائلتــه البالغ عــدد اأفرادهــا ت�صعة 
اأ�صخا�س، وال ميتلــك مااًل ل�صراء اأو بناء منزل 
جديد، واأر�صه التــي ميتلكها ويزرعها ليعتا�س 

منها �صتكون مهددة بالغرق اأي�صاً.

ودعــا البلدية واجلهــات احلكوميــة اإىل و�صع 
حلول �صريعــة متنع تقــدم ال�صاطئ، وحتافظ 
على قريتهم التي عا�صوا فيها منذ العام 1948.
منــذ نحــو  البحــري  الل�صــان  واأقامــت م�صــر 
يف  مــرت   800 حــوايل  بعمــق  وميتــد  عامــني، 
البحر، وبانحناء ب�صيط ناحية اجلنوب، وهذا 
الل�صــان �صيزيد من م�صاحة ال�صاطئ يف املنطقة 
امل�صريــة على ح�صــاب ال�صاطــئ الفل�صطيني، 
بحيــث �صتتجمع الرمال جنوبه، ُم�صكلًة �صاطًئا 

ف�صيًحا.

�صورة من غوغل اإيرث تظهر الل�صان البحري امل�صري الذي يهدد م�صري القرية ال�صويدية.

ل�سان بحري م�سري يهدد باإغراق القرية ال�سويدية على �ساطئ رفح
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 كلثوم مازن جابر

خالــد عبد العــال �صاب يبلغ من العمــر 30 عاما، 
مل تقف اإعاقته عائًقا يف وجهه، بل حاول اأن يبدع 
فيمــا اأحــب، فمنــذ ال�صغر جلــب له والــده لعبة 
بليــاردو وكان مغرما يف اللعــب بها. كرب وكربت 
معــه اأحالمــه بــاأن يلعــب علــى طاولــه حقيقية 

مب�صاركة اآخرين من اأقرانه.
بــداأ عبد العال اللعب بعد افتتــاح �صالة بلياردو 
بالقرب من منزله، ولكن يف تاريخ  2014/7/31 
مــن  جمموعــة  برفقــة  كان  فقــد  احلــال،  تغــري 
اأ�صدقائــه يف منطقــة "التوام" �صمــال قطاع غزة 
ليتم ا�صتهدافهم ب�صاروخ ت�صبب يف اإ�صابته باليد 

اليمنى ما اأدى اإىل برتها من فوق املرفق.
يقول عبد العال: "�صحيح اأن برت يدي غري الكثري 
من تفا�صيل حياتي، خا�صة اأنها اليد اليمنى التي 
اعتمد عليها، ولكن مل اأجعل ذلك �صبًبا يف اأن تقف 
يف وجهــي، فبداأت اأكّيف حياتي معتمدا على يدي 
الي�صــرى وقدمــي، مبا يف ذلــك ممار�صــة الهواية 

التي اأحبها وهي لعبة البلياردو".
يف البدايــة، وقــف عبد العــال كثريا اأمــام طاولة 
اللعبة حمتارا كيف مي�صك الع�صاة، ليخربه اأحد 
اأ�صدقائــه اأن يبقي متفرجــا، فمن ال�صعب اللعب 

بدون ا�صتخدام اليدين االثنتني يف هذه اللعبة.
لكــن عبــارة "حقــق اأهدافــك وطموحاتــك فاأنت 
الوحيــد القادر على اأن ت�صــل اإىل مبتغاك"، التي 
كان يرددهــا دائمــا يف داخلــه، جعلتــه ي�صتخدم 

قدمه يف تثبيت الع�صاة.

عندمــا �صاهــد اأ�صدقــاوؤه مــدى اإ�صــراره علــى 
اللعــب �صجعــوه، واأ�صــاف: "عندمــا ركلت اأول 
كــرة واأ�صابــت باقي الكــرات، اجلميــع �صفق يل 
و�صجعني، وبداأوا يعطونني الن�صائح من وجهة 
نظرهــم، رغــم اأن من يعي�ــس امل�صكلــة واالإعاقة 
هــو االأقــدر علــى حتديــد قدراتــه وطريقتــه يف 

الت�صرف".

حتدي ال�سعوبات 
ومل تتوقــف عزمية عبد العــال عند البلياردو، 
يقــوم  اأن  ال�صعــب  مــن  اأنــه  "اأعلــم  يقــول: 
اأمــور  جميــع  مبمار�صــة  االأطــراف  مبتــورو 
احليــاة ب�صهولــة، ولكــن جراحي لــن توقفني 
و�صتجعلنــي اأكرث قوة يف اال�صتمــرار واأن اأنفذ 
جميــع االأعمــال التــي اأحبهــا، فقــوة ال�صاعــد 
واملهــارة عند االأ�صحاء تختلــف عنها عند من 
هــم مثلــي، ولكــن االإرادة تفــوق كل االإعاقات 
وفــوق كل �صــيء، فاالإ�صابــة زادتنــي حتدًيــا 

واإرادة بن�صبة %100".
واأ�صاف: "اأعلم اأن هناك بع�س مبتوري االطراف 
يف�صلــون العزلة والبعد عــن العامل حيث يعي�س 

منغلقا على نف�صه، وهذا ما اأرف�صه". 
ويعيل عبد العال خم�صة اأطفال اأكربهم يف ال�صف 
ال�صاد�س ويعمل موظفــاً حكومياً ويعي�س يف بيت 
باالإيجــار يف الفالوجا مبخيــم جباليا �صمال قطاع 

غزة.

ا.. بيد واحدة عبد العال يلعب البلياردو ويركب اخليل ويعمل �سمكريًّ
 ابتسام مهدي 

قدرات اأخرى
وي�صــر عبــد العــال علــى فعــل كل مــا يجعلــه 
م�صتمتعــا يف احليــاة، فهــو يجيد ركــوب اخليل، 
ويقودها بيــده وقدميه، حيث �صارك يف م�صابقات 
لركــوب اخليل نظمتها جمعية ال�صالمة اخلريية، 
ما دفع الكثريين من مبتوري االأطراف اإىل خو�س 

التجربة ونزع اخلوف عنهم.
كمــا يجيــد حرفــة "ال�صباكــة"، فال توجــد كلمة 

م�صتحيــل يف قامو�ــس حياتــه، وهو يعلــم اأنه من 
ال�صعــب نوعــاً مــا اأن يعمــل بيــد واحــدة، لكنه 
ا�صتطــاع اأن يتجــاوز تلــك امل�صكلــة يف ا�صتخدام 

مفاتيح بيد واحدة.
كمــا �صــكل عبــد العــال جمموعــة مــن مبتــوري 
االأطراف �صماه "جمموعــة ذوي البرت"، وتهدف 
هذه املجموعة اإىل زيارة اجلرحى والتخفيف عن 
معاناتهــم، وتوفــري الو�صائــل امل�صاعــدة لهم من 

عكاكيز ودعم نف�صي.
ويقــول اجلريح عبد العال لــكل �صخ�س م�صاب: 
حمنتــك  تتجــاوز  اأن  يجــب  القــوة..  "عنــدك 
نف�صــك  �صنــع  علــى  قــادر  واأنــت  وتتخطاهــا، 
باإرادتــك، وبعزميتــك ت�صتطيــع اأن تغــري نظــرة 
املجتمــع، فاأنــت وحدك قــادر اأن تثبــت وجودك 
وال ت�صــع للياأ�س مكانــاً يف طريقــك اأو بقلبك، بل 

ا�صتمتع يف احلياة بكل قوتك".

عبد العال يلعب البلياردو بيده ورجله.

االأديــب  اأ�صــدر  عنيفــني،  وتنا�ــس  مبفارقــة 
الفل�صطيني اأنور حامــد روايته االأخرية بعنوان 
"التيــه والزيتــون"، معلنــاً منــذ البدايــة مترد 
الن�ــس وعنــف الــدالالت يف هــذه الروايــة التــي 
اأثــارت �صجــة كبرية بني القــراء والنقــاد الذين 
انق�صمــوا بنقدهم بني االإيجابي وال�صلبي، كل من 

زاوية قراءته.
وتــدور اأحداث الروايــة حــول الفل�صطيني منري 
حمــدان الــذي ال يكــون اإال مغرتباً والــذي يعود 
اإىل اأر�صــه فل�صطــني التــي مــا زالــت قابعة حتت 
االحتالل، يذهــب اإىل ال�صق املحتــل املتمثل بيافا 
وحيفــا وعــكا وهــو "ال�صفــاوي" مــن النا�صيــة 
االأخــرى للوطــن، فــريى االأمــور بعــني ناقــدة 
وينقد امل�صهد والواقع عــرب �صخ�صيات تت�صارع 
بداخلهــا بــني م�صاعر الكــره واحلــب، وثنائيات 

اأخرى متنافرة.
هذا التناق�س يف بنية ال�صخ�صيات ي�صتفز القارئ 
ليكمــل الن�ــس حتــى مــا وراء الكلمــة االأخرية. 
الالفت بالرواية هو تركيز الكاتب هذه املرة على 
�صريحة من الفل�صطينيني هي فل�صطينيو الداخل، 

م�صتعر�صاً واقعهم بكل تناق�صاته وجتلياته.
يف متحــف حممــود دروي�ــس، وقــع اأنــور حامــد 
روايتــه و�صــط جمموعة كبــرية مــن احل�صور، 
وحــاوره الدكتــور �صامــي الكيــالين، الــذي انتقد 
تناق�ــس ال�صخ�صيــات وبال�صتيكيتهــا علــى حــد 
تعبــريه، حيث اعترب اأن ق�صــة احلب يف الرواية 
اأ�صبــه بق�صــة جمو�صيــة ال ميكــن ت�صديقهــا اأو 
اإ�صقاطها على البنيــة الفل�صطينية احلالية، وهي 
ق�صــة ال تقنــع القــارئ الفل�صطينــي املطلع على 

الو�صع الذي يعي�صه اأ�صاًل.
الكيــالين  راآهــا  فقــد  ال�صخ�صيــات،  عــن  اأمــا 
بال�صتيكيــة ومتناق�صــة اإىل حد كبــري، حيث راأى 
اأن مــن ال�صقطــات يف كتابة روايــة اأنور اأن جميع 
�صخ�صيــات التــي اختارهــا اأنــور ا�صتثنائية، ما 
حــرم القارئ العربي من روؤيــة بانورامية ت�صكل 
بــرزت  الفل�صطينــي يف حيفــا، وبالتــايل  امل�صهــد 
ال�صخ�صيــات علــى اأنهــا �صخ�صيــات غرائبية يف 
اأجــواء لي�صــت طبيعيــة، ويف جــو يبــدو مفتعاًل 
وم�صطنًعــا ومل تغفــر لــه اللغــة ال�صعبيــة التي 
حــاول اأن ي�صمنهــا الروايــة بــني الن�صو�س هذا 
البعــد بــني ال�صخ�صيــات الغرائبيــة واخللفيــة 

الطبيعية للجو الفل�صطيني.
هــذا النقد ا�صتقبله اأنور حامــد ب�صدر رحب ومل 
يحاول تفنيده بل اكتفى بالقول اإنه ككاتب ي�صعد 
جــدا بالنقــد، ويحــب اأن يتلقى النقــد الالذع من 
جمهوره، فالرواية اجليــدة ال تتلقى املدح دائما 

بل يجب اأن تقراأ من زوايا خمتلفة تنقد اأحياناً.
واأكــد حامــد اأن العالقــة بــني الكاتــب والقــارئ 
عالقة معقدة، حتكمها اعتبارات متعلقة بكليهما. 
والقــارئ دائمــا حمق، حتــى لو اأحــب اأو كره ما 
تكتــب لل�صبب اخلطــاأ. نعم، "هناك قــراء اأحبوا 
اإحــدى رواياتــي العتقادهــم اأنهــا تنقــل وجهــة 
النظــر الفل�صطينيــة للقارئ االأوروبــي واآخرون 
كرهــوا روايــة اأخــرى الن اإحــدى �صخ�صياتهــا 
ال�صعبيــة ت�صتخــدم عبــارات نابيــة، وغــري ذلك 
الكثــري من االعتبارات التي ال عالقــة لها بالقيمة 
االأدبية للعمل، لكنني حني اأ�صتمع اإىل هذا اأو ذاك 
دائما اأبت�صم بحب واأح�ــس بالعرفان الأنهم قراأوا 

الرواية اإىل اآخرها".
اأمــا اأ�صتــاذ االأدب الفل�صطينــي بجامعة بريزيت 
مو�صى خوري، فيخالــف الكيالين بنقده للرواية، 
حيث يرى اأن حامد يف الرواية ينزاح لفل�صطينيي 
ت�صظياتهــم  �صفيــف  ب�صــكل  ويالم�ــس  الداخــل، 
امللتب�صــة  اجلوانيــة والربانيــة، وتو�صيفاتهــم 
الأن�صافهــم امل�صلعة يف ال�صفة الغربية، وتوزعهم 
بــني رف�ــس وقبــول اإمــالءات �صلطتهــم الثقافية 
وهويتهــم احلائــرة، يف الوطــن املنفــى الــذي ال 
ي�صاهيه وطن اآخــر. الرواية مغمورة بوطن من 
ثنائيــات اأولهــا التيه ال باأ�ــس، وثانيهــا الزيتون 
الــذي يحيــل علــى الثبــات والقــدم والعراقــة، 
الروايــة مغمــورة مــع كل الت�صظــي الــذي يلفها 
ب�صــوت فل�صطيني مل يفلح االآخر ب�صطب هويته، 
اأو دجمه يف حميط قد يظهر للعني غري املدققة اأنه 
مدمــج فيهــا بالفعل، لكن اأنور حامــد الذي غا�س 
يف العمــق يجد اأن ظاهر اجلبل اجلليدي اخلفيف 
الــذي يكتفي به غري املدققني بح�صب فيجوت�صكي 
ال يبــوح بتفا�صيــل العــوامل التحتانيــة الثقيلــة 

للجبــل اجلليدي الذي يغو�ــس يف البحر االأبي�س 
املتو�صط مزهوا بفل�صطينيته منذ القدم.

اأمــا الكاتــب الفل�صطينــي اأحمــد جابــر فقــد نقــد 
الروايــة كاتبــاً: اأنــور حامــد اأعد لنــا �صورة يف 
الفل�صطينــي  بــني  الهويــة"،  "اإ�صكاليــات  اإطــار 
وفل�صطينــي  ال�صفــاوي  بــني  واالإ�صرائيلــي، 
الداخل، بني الــراأي والراأي االآخــر، يف االمتزاج 
بني الهويتــني. كتب الــروح الفل�صطينيــة الندية 
يف مواجهــة �صابط االأمــن االإ�صرائيلي الذي تبني 
فيما بعــد اأنــه درزي يخــدم مل�صلحــة اإ�صرائيل، 
معتمــدًا على جــواز ال�صفر االأوروبــي، ال الهوية 
الفل�صطينيــة. كتــب فل�صطينــي الداخــل املحتــل 
بالعبــارات  الفل�صطينيــة  اللهجــة  واختــالط 
اأمــام  وو�صعــه  التاريــخ  ا�صتذكــر  العربيــة. 
العيون، ف�صاأل: مباذا تبوح ل�صكانها ال�صرفات يف 

االأم�صيــات؟، هذه ال�صرفــات التي �صهدت �صهرات 
جدي وجدتي مــاذا ع�صاها تخــرب �صكانها اجلدد 
املحتلــني؟". طــرح م�صكلــة امل�صميــات اجلارحة 
التــي ت�صربــت يف األ�صنــة ال�صفاويني، فبــداًل من 
ت�صميتهــم بفل�صطينيــي الداخــل، �صــاروا عــرب 
اإ�صرائيــل، عرب الـ 48، عــرب ال�صيمينت، الذين 
بدورهــم يتهمــون اأهــل ال�صفــة بعــدم الرتتيــب 

والنظافة خ�صو�صاً عند زيارة البحر.
اأثارت رواية حامــد الكثري من النقد الذي انق�صم 
بني ايجابــي و�صلبي، لكنه انت�صــر ب�صكل وا�صع. 
ويبقى القــول الف�صل دائماً للقارئ، ويبقى النقد 
دائمــاً داعماً للكاتب واملوؤلــف، واملهم اأن الرواية 
متكنــت من اإثارة العديد مــن الت�صاوؤالت التي قد 
ت�صكل حماولة االإجابة عنها زيادة يف حدة وتوتر 

هذه االأ�صئلة.

النقد يف  وتنوع  املفارقة  يف  عنف  حامد..  والزيتون" الأنور  "التيه 

غالف الرواية.

املوؤلف.
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 رحمة خالد

من املتحف الفل�سطيني*

مبنى املتحف
الفل�سطيني يف بريزيت

الفل�صطيني © املتحف 

�صيتم تد�صني املبنى اجلديد للمتحف الفل�صطيني 
يف بريزيت يف 18 من ال�صهر اجلاري، يتبعه 

برنامج حافل من الفعاليات واملعار�س يف اأماكن 
خمتلفة من فل�صطني ولبنان.

ويفتح املتحف اأبوابه اأمام الزوار مع بداية 
حزيران 2016.

يف حمافظــة �صلفيــت لوحــة اأثريــة تبعرث مالحمهــا ري�صــة االحتالل 
وتعيــث بهــا خرابــا وتهويدا، وحتــاول طم�صهــا لتعلو فــوق ركامها 

حجارة املغت�صبات اال�صتيطانية وجدار الف�صل العن�صري.
اأكــرث مــن 140 موقعــا اأثريــا يف حمافظــة �صلفيــت منهــا االآ�صوريــة 
والبيزنطيــة والرومانيــة واالإ�صالميــة وال�صليبيــة، ولكــن كمــا مل 
ي�صلــم الب�صر من االحتــالل اال�صرائيلي، مل ت�صلــم اأي�صا االآثار. يقول 
مديــر دائــرة ال�صياحة واالآثار يف �صلفيت منت�صــر مو�صى: "االحتالل 
ي�صتهــدف التاريــخ احل�صاري ل�صلفيــت ب�صكل مبا�صــر ويحاول عزل 

االآثار وتهويدها، وجزء كبري منها يعمل على طم�صه".
ويعزو مو�صى فقدان ال�صيطــرة الفل�صطينية على معظم اآثار املنطقة 
لرتكزهــا يف مناطــق "ج" الواقعــة حتت �صيطرة االحتــالل، ويقول: 
"ح�صــب اتفاقيــة اأو�صلــو، ال يجــوز اإجراء اأي عمــل داخل مناطق 
)ج( اإال مبوافقــة ا�صرائيلية، وبدورنا نقــوم بت�صوير حفريات االآثار 
داخــل هذه املناطق ورفع تقرير ملنظمــة اليوني�صكو بعد اأن اأ�صبحت 

فل�صطني ع�صوا بها".
واالحتــالل مل يكتف ب�صيطرته الكاملة على اآثار مناطق )ج( وتدمريها 
وعزلهــا ببنــاء جتمعــات ا�صتيطانية حولهــا كما حدث يف ديــر �صمعان 
غربــي بلدة كفر الديك، وهي خربة رومانية بيزنطية اإ�صالمية منحوتة 
بال�صخر فعزلها مب�صتوطنة لي�صيم املحيطة بها من اأربع جهات و�صرق 
حجارتها واأتربتها، اأو بتزويرها كخربة قرق�س التي تعد منطا م�صغرا 
للبــرتاء واملقامــات الدينيــة اأي�صــا، بل تعــدت ال�صيطــرة ملناطق )اأ( 
و)ب( كمــا يوؤكــد خبري �صــوؤون اال�صتيطــان يف حمافظــة �صلفيت خالد 
معــايل، الــذي يقول: "االحتالل يعمــل بكل جهده علــى تهمي�س �صلفيت 
تاريخيا، فلم يكتف بال�صيطرة الكاملة على مناطق )ج(، بل تعدى ذلك 
اإىل اإعاقــة حركــة ال�صياح ملناطــق )اأ(، ومنع عمليــات الرتميم الكاملة 
الآثــار مناطق )ب( واأي�صا ترويجها ودثرهــا بجدار الف�صل العن�صري 

الذي التهم عددا منها يف مواقع متفرقة".
ويــردف معايل قائــال: "اتفاقيــة اأو�صلو حجمــت مــن دور ال�صلطة يف 
مناطــق )ج(، واالحتالل ميعن يف خرق كافة االتفاقيات التي حتافظ 
على املــوروث احل�صاري والثقايف اأثناء النــزاع امل�صلح مثل اتفاقية 

معامل اأثرية يف �سلفيت تتناو�سها اأنياب االحتالل واأيدي الل�سو�ض

الهــاي عام 1954 واالتفاقيــات الدولية عــام 1972 التي تن�س على 
عدم م�صا�س املحتل بالرتاث الثقايف للمناطق امل�صيطر عليها".

ومــا يزيــد الطــني بلــة يف املنطقــة اأن اآثارهــا مل تعد مطمعــا للمحتل 
وحده بل اأ�صبحت هدفا ل�صارقي االآثار، حيث اكت�صفت مواقع عديدة 
تعر�صــت للتنقيب وال�صرقة. يقــول مو�صى: "دائــرة االآثار تتعر�س 
للــوم يف هــذا ال�صيــاق اأكرث من الــالزم، ونحــن بدورنــا ن�صبط عددا 
ممــن ي�صرقون االآثــار ومنهم من مي�صكون م�صك اليــد يف و�صح النهار 
ونحيلهم ل�صرطة ال�صياحة لكن عقوباتهم خمففة، االأمر الذي ال ي�صكل 

رادعا لل�صرقة".
وتفنــد دائــرة االآثار كافــة التهم املوجهــة اإليها بالتق�صــري يف حماية 
اآثــار املحافظــة وترميمها كي ت�صبح مق�صدا وقبلــة لل�صياح، وي�صري 
مو�صــى اإىل اأن "وزارة ال�صياحــة واالآثــار تعاين من نق�ــس يف املوارد 
الب�صريــة واملاليــة، والــدول املانحة لهــا نظام وخطــة للرتميم حيث 
تعمــل وفق احلقــب الزمنية وتختــار مواقــع مالئمــة مل�صاريع ق�صم 

االآثار بجامعاتها وتكون هذه امل�صاريع موؤقتة".
وتوؤكــد دائرة االآثــار اأنها تعمل كل ما يف و�صعهــا الإحياء ما تبقى من 

اآثــار املحافظة عرب ا�صتقطاب طلبة اجلامعــات واملدار�س يف رحالت 
تعليميــة وتثقيفيــة، اإال اأن وزارة الرتبيــة والتعليــم رف�صــت م�صار 
الرحــالت التعليمية للمناطق االأثريــة كونها غري اآمنة للطلبة لوجود 
عدد من احلفر واالآبار املك�صوفة ووعورة الطريق اإليها ووافقت على 

تلك الرحالت �صريطة توفر طاقم من الدفاع املدين.
وللبلديــات واملجال�ــس القرويــة  يف املحافظــة دور ال ميكــن جتاوزه يف 
احلفــاظ على املعــامل االأثرية الكامنــة بقراها وبلداتهــا. ويذكر رئي�س 
بلديــة دير�صتيــا �صعيــد زيــدان دور البلديــة باإحيــاء البلــدة االأثريــة 
اململوكيــة واملقامــة على بلــدة رومانية حمفورة حتــت االأر�س وتبلغ 
م�صاحتهــا 65 دومنا: "اأردنا اأن جنعل مــن البلدة حمط اأنظار لل�صياح، 
ال �صيمــا اأنها ح�صارة باأكملها وتاريخ عميق يحمل عبق اأجداد اأجدادنا 

حني كانت تلك البلدة نزال وم�صافات للوافدين من �صمال فل�صطني".
ويتابع زيدان: "قدمنا طلب ترميم البلدة عرب احلكم املحلي من خالل 
م�صروع اإحياء املراكز التاريخية الذي ا�صتهدف 12 موقعا يف الوطن، 
وبلغــت قيمته ما يقارب مليون �صيقــل حيث تركز هدفنا الرئي�س على 
ترويج املنطقة �صياحيا وجعلها نزال للوافدين وك�صر �صوكة االحتالل 

الذي يعمل على تطويق كافة القرى ب�صياج امل�صتوطنات اخلانقة".
وي�صــدد زيــدان علــى اأهمية حمافظــة البلديــات واملجال�ــس القروية 
للمعــامل االأثريــة وعــدم اإلقــاء امل�صوؤولية ب�صــكل كامل علــى وزارة 
ال�صياحــة واالآثــار كــون امل�صوؤوليــة ت�صاركيــة وال ميكــن الأيــة جهة 

التن�صل منها.
والأن املوروث احل�صاري جزءا ال يتجزاأ من تاريخ االن�صان وواجب 
املواطــن اأن يلــم بتاريخــه وثقافتــه، جنــد ن�صبــة كبرية مــن �صكان 
املحافظــة ال يعرفون تلك املعامل وال تاريخها. يقول حممد �صالمة 50 
عاما اأحد �صكان بلدة بديا التي ت�صم عدة مواقع اأثرية "بديا حتتوي 
علــى اآثار غنية باحل�صارة والتاريخ مثل مقام علي الدجاين وعدد من 
اخلــرب والبيــوت الرومانية، لكن كمــا هائال من ال�صــكان ال يعرفون 
اأ�صلهــا وال تاريخهــا العريق وحتى ال يحاولــون االجتهاد ملعرفة ما 

يعنيه الكنز االأثري املقام على بلدتهم منذ اآالف ال�صنني".
ويوؤكد معايل التق�صري يف املحافظة على املوروث احل�صاري بانعدام 
املقاومــة ل�صرقة التاريخ وعــدم اعتماد خطــط ا�صرتاتيجية للحفاظ 

عليه.

مناطق اأثرية يف �صلفيت مل حتمها االتفاقيات الدولية من التدمري والنهب.


