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د. حممد امل�سروجي: 20 عاًما
يف خدمة جمعية اأ�سدقاء بريزيت 02050813 العمال العرب .. كائنات غريبة ال يريد

املتطرفون اليهود تو�سيلها يف احلافالت
ذوو االإعاقة يوجهون ر�سائل ح�سا�سة 

لو�سائل االإعالم وال�سحافيني
ال�سامريات الفل�سطينيات.. بني

ظلم االإ�ساعة وحقيقة الواقع

منت�سر حمدان
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16 �سفحة

انقطــاع  واأول  ال�ســتاء،  مو�ســم  بــدء  مــع 
املواطنــني  �ســكاوى  تبــداأ  الكهربــاء،  للتيــار 
وا�ستف�ســاراتهم حــول فواتــري وعمــل �ســركة 
كهرباء حمافظة القد�س باالنت�ســار، �سواء عرب 
االإعــالم التقليــدي، اأو عرب و�ســائل التوا�ســل 

االجتماعي.
االإعالمي عماد االأ�ســفر اأعرب عرب �ســفحته يف 
موقع "في�ســبوك" عن ا�ســتيائه مــن اخلدمات 
التــي تقدمها ال�سركــة وتّك�ســف �سعفها يف اأول 
هطــول للمطــر ال�سهــر املا�ســي حــني انقطعت 
الكهربــاء يف معظــم مناطــق رام اهلل، اإ�سافة ملا 

و�سفه بـ "غمو�س الفواتري".
املواطن بهاء مروان، القاطن يف مدينة رام اهلل، 
قــال يف حديــث مع "احلــال": "اأ�سعــر اأن قيمة 
فاتــورة الكهرباء اأعلــى بكثري مــن امل�ستحقة، 
لكنني اأدفع على اأية حال". االأمر نف�سه �سعرت 
بــه املواطنة �سنــاء اأحمد بعدمــا اأتتها فاتورة 
بقيمــة "700 �سيقــل" يف �سهــر واحــد رغــم اأن 
ا�ستهالك القاطنات يف املنزل )موظفات( مل يكن 

كبرًيا، كما تقول.
املواطن اأبو جهاد اأخربنا عن الفرق بني فواتري 
الكهربــاء هــذه االأيــام ويف �سنوات �سابقــة، اإذ 
يقول: "كنــا ندفع الفاتــورة كل �سهرين وتاأتي 
مبعــّدل 100 اإىل 170 �سيقــاًل، بينمــا االآن نحن 
ندفع يف ال�سهــر الواحد بني 250 و300 �سيقل. 
ويتفــق معــه املواطــن فار�ــس املالكــي، الــذي 
يقول: "نحــن ندفع مقابل ا�ستهــالك �سهرين يف 
�سهر واحد، ما يعني اأن الفاتورة ت�ساعفت عن 

ال�سابق".
�سائــق التك�ســي عبــد املعطــي التميمــي لــه 
م�سكلــة اأخــرى مــع فواتــري �سركــة كهرباء 
حمافظــة القد�ــس، اإذ يقــول لــــ "احلــال": 
الفاتــورة نف�سهــا غــري وا�سحة، فاأنــا اأدفع 
مقابــل اأ�سياء ال اأفهمها، عــدا عن خ�سم دين 
�سابــق عــن �سقــة ا�ستاأجرتها مــن فاتورتي 
رغــم اأنــه ال �ســاأن يل بهــا، وقدمــت �سكــوى 
لل�سركة بخ�سو�ــس االأمر، لكنهم مل يفهموين 
اأو ي�سمعــوين، ويف النهاية، اأدفع 100 �سيقل 

�شركة الكهرباء.. ارتفاع الأ�شعار وغمو�ض الفواتري وجاهزية م�شكوك فيها!
ل�سحــن بطاقة الدفع امل�سبــق، ليتبقى يل منها 

60 �سيقاًل لال�ستهالك.
"احلــال" حملــت ت�ساوؤالت املواطنــني والتقت 
رئي�ــس جمعيــة حمايــة امل�ستهلك �ســالح هنية، 
الــذي اأكد "غياب ال�سفافيــة" عن فواتري كهرباء 
ال�سركة، وقال: "اأحتــدى اأن يفهم اأي فل�سطيني 
فاتــورة الكهربــاء، فت�سعــرية الكيلــوواط غري 
وا�سحــة، واإذا حــاول املواطن ح�ســاب القيمة 
من املعلومات الواردة فيها، فاإنه يخرج بنتيجة 

خمتلفة عن املكتوبة يف الورقة.
واأ�سار هنية اإىل بع�ــس البنود غري الوا�سحة يف 
الفاتــورة، مثل "النفقــات العامــة"، و"�سريبة 
اإنــارة ال�سوارع". كمــا يــرى اأن التقارير املالية 
التي ت�ســدر عن �سركة كهربــاء حمافظة القد�س 
"غري وا�سحة"، من حيث االأرباح وااللتزامات 

و�سروط الرتخي�س بني ال�سفة والقد�س.
وعن مــدى ال�سفافية يف ن�ســر التقارير املالية عرب 
املوقــع االإلكــرتوين لل�سركة التــي كان اآخرها عام 
2010، نفــى م�ساعد املدير العام ل�سوؤون التطوير 
والتخطيط االإ�سرتاتيجي يف �سركة كهرباء القد�س 
علي حمودة، نفى اأن تكون غري وا�سحة. وقال اإن 

ا يف موؤمتر الهيئة العامة  التقرير املايل يوزع �سنويًّ
لـ "كهرباء القد�س"، عازًيا �سبب تاأخر ن�سر تقارير 
ــا اإىل  االأعــوام )2011، 2012، 2013( اإلكرتونيًّ
اأن املوقــع "غــري حمدث، وهو حتــت الرتميم كما 

يجري جتديده ب�سكل كامل".
وحــول انقطــاع التيــار الكهربائــي تلــو الهطول 
االأول يف مو�ســم ال�ستاء، قــال حمودة اإنه "�سيء 
طبيعي.. عادة، تك�سف اأول )�ستوة( عن عيوب 
النظام الكهربائــي. هناك مئات الكيلومرتات من 
خطوط ال�سغط العايل يف منطقة االمتياز، ي�سري 
فيهــا تيــار كهربائي يتعر�س حلــوادث وحرارة 
وبرد واأعمال تخريــب وحوادث �سيارات، يظهر 
اأثرها رغم برامج ال�سيانة الدورية التي جنريها 

بعد املطر.
اأمــا ب�ساأن قيمــة فواتري الكهربــاء، فاأكد حمودة 
اأن "ت�ساعــف قيمــة الفاتورة بني فــرتة ح�ساب 
ال�سهريــن وال�سهــر غــري �سحيح، فالــذي يتغري 
فقط هو حجــم اال�ستهالك الذي يظهر يف قراءات 
العــدادات وتقّيــم الفاتورة بناء عليــه"، م�سرًيا 
اإىل اأن العمل وفق فاتورة "كل �سهرين" جاٍر منذ 

ع�سرة اأعوام. 

ونفــى حمودة اأن تكــون الفاتورة غري وا�سحة، 
م�ســدًدا على اأنهــا م�سممة وفــق معايري جمل�س 
تنظيم الطاقــة الفل�سطيني، وقــال اإن املواطنني 
الفاتــورة  رمبــا يحتــارون يف طريقــة ح�ســاب 
ــا يتــم وفق ال�سرائــح، حيث يتم  الأن االأمــر فعليًّ
التعامــل بعد اأول 150 كيلــوواط ب�سكل خمتلف 
واط،  كيلــو  و600  واط  كيلــو   300 ثــاين  عــن 

وهكذا.
واأ�ســار اإىل "اأزمــة الدْيــن" التي تعانيهــا �سركة 
كهربــاء حمافظــة القد�ــس، وقال: ل�سنــا قادرين 
علــى ال�سيطرة على هذا الدين، واأ�سباب تراكمه 
ل�سنــا م�سوؤولــني عنها. احلكومــة م�سوؤولة عنها 
واملخيمــات واملجتمع. اإ�سرائيــل تريد منا مليار 
�سيقــل، وال�سلطة وعدتنا بحل كل هذه امل�ساكل، 
وهنــاك قرارات جيــدة بهذا ال�ســاأن لكنها تنتظر 
التنفيــذ، اإذ طلبنــا 700 مليــون �سيقــل واأبــدت 
احلكومــة ا�ستعدادها ملبلــغ 300 مليون �سيقل، 
ولغايــة االآن، ال �سيء، الفًتا اإىل وجود م�سرتكني 
وقــرى  )خميمــات  يدفعــون  ال  قانونيــني  غــري 
وموؤ�س�ســات يف البلد وم�سانــع و�سركات ت�سرق 

كهرباء(.

رحمة حجة

اأثــار قــرار جمل�س الــوزراء ب�ســاأن اإجــراءات تطبيــق براءة 
الذمــة املالية لقطــاع الكهرباء وربطه مع منــع �سفر املتخلفني 
عــن ت�سديد ما عليهم من ا�ستحقاقــات مالية "زوبعة" �سرعان 
مــا تبــددت يف اأعقاب نفي احلكومــة دقة ما جــرى تناقله بهذا 
اخل�سو�ــس، وتاأكيدهــا اأن منع �سفــر اأي مواطن يجب اأن يتم 

يف اإطار القانون.
ورغــم حر�ــس احلكومة علــى التقيــد بالقانون لتربيــر اتخاذ 
اأيــة اإجراءات بحــق املتخلفني عــن ت�سديد فواتــري الكهرباء، 
اإال اأن امل�سكلــة تاأخذ منحى اآخر علــى م�ستويني: االأول يتمثل 
يف اأن امللتزمــني بدفــع الفواتري تتخذ اإجــراءات عاجلة بقطع 
الكهرباء عنهم يف حال تعرث ت�سديدهم الديون املرتاكمة عليهم 
ل�سالــح �سركــة الكهربــاء، يف حــني اأن هناك جتمعــات �سكنية 
كثيفــة ال�ســكان حتجم عــن ت�سديد فواتــري الكهربــاء وال يتم 
اتخــاذ قرارات بحقهم، و�سط تنامــي �سعور الأغلبية امللتزمني 
بالدفــع اأنهم يدفعون فواتري غريهــم. اأما امل�ستوى الثاين، فاإن 
امتنــاع جتمعــات كبــرية عــن االلتــزام بت�سديد مــا عليها من 
فواتري للكهربــاء، ي�ساهم يف تعظيم مديونية ال�سلطة الوطنية 

وخزينتها العامة.

وح�ســب التقارير التي رفعتها �سركة الكهربــاء للحكومة، فاإن 
حجــم الديــون املرتاكمــة على املتخلفــني عن الدفــع ت�سل اإىل 
7.8 مليــار �سيقل، ما يعنــي اأن حر�س احلكومة على م�ساعدة 
ال�سركة يف تغطية ديونها يوؤدي ب�سورة اأو باأخرى اإىل اجتزاء 

هذه االأموال من خدمات اأخرى يفرت�س تقدميها للمواطنني.
يف املقابل، فاإن ا�ستمرار امتناع او اإحجام املواطنني عن ت�سديد 
امل�ستحقــات املاليــة املرتتبــة عليهــم يــوؤدي ب�ســورة مبا�سرة 
اأو غــري مبا�ســرة لتقلي�س حجــم اأو نوعية اخلدمــات الواجب 

تقدميها للمواطنني، اإ�سافة اإىل تهديد ا�ستمرار عمل ال�سركة.

احلكومة: يجب حت�سيل الديون ووقف ال�سرقة 
وقال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة د. اإيهاب ب�سي�سو: "هذه 
م�سكلــة بحاجــة ملعاجلــة جديــة خا�ســة اأن هــذه الديون هي 
ديــون تراكمية منذ �سنوات، وحني حتــاول اأي حكومة حلها، 
فــاإن الدنيا تقوم وال تقعد، لكن يف حقيقــة االأمر، فاإن ا�ستمرار 
هذا الواقع قد ميهد الطريق اأمام ال�سركة القطرية االإ�سرائيلية 
لل�سيطــرة على �سركــة كهرباء القد�س بذريعــة تراكم الديون، 

وهذا االأمر يجب اأال يح�سل".

الكهرباء: �شركة  اأزمة  ملف  الذمة" تفتح  "براءة 

امل�����واط�����ن�����ن! ع����ل����ى  دي�������وًن�������ا  ����ش���ي���ق���ل  م����ل����ي����ون   7.8

اعتقاالت
ا  احتياًطا، ين�سح التالية اأ�سماوؤهم بتجنب كتابة اأي �سطر اأو و�سع اأي اليك اأو التعليق على اأي بو�ست اأو امل�ساركة باأي فعالية اأو فتح اأي باب. وممنوع منًعا باتًّ
الطلطلة من النوافذ؛ ال املطلة على بيوت اجلريان وال تلك التي توؤدي اإىل احلواكري واأ�سطح احلارة التي طاملا كانت ممرات هروب اآمنة من اأخطار كثرية. وهم:

- �سحافية تنقل �سكوى مواطن مذبوح.
- نقيب يحاول جاهًدا متثيل منتخبيه.

- حماٍم غيور يرى خرًقا يف حلاف الق�ساء وال يقبل الرتقيع.
ا بع�س ما يحدث يف امل�ست�سفيات، علًما باأنه للتــو فقد اأخًتا ماتت نتيجة خطاأ طبي وقالوا له  - طالــب جامعــي نا�سط علــى مواقع التوا�سل االجتماعي ويزعجه جدًّ

وقدره". اهلل  "ق�ساء 
- بّيــاع علــى ب�سطــة عليها ب�ساعة من النوع الرخي�س واملهــم لنا جميًعا كالدبابي�س وكمامات االأفواه واأ�سرطة ال�سقة ويافطــات م�ستعملة رفعت �سابًقا يف م�سرية �سارك بها 

املذكورون اأعاله يف اأوقات كان الو�سع فيها مفهوًما؛ اأيام كان اأبو عمار رحمه اهلل يقول لنا: اإهدوا يا والدي، فنهداأ؛ الأننا نعرف اأنه يهتم.
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عارف حجاوي

ريم زبن •

عبير األدغم

د. حممد امل�شروجي..
ب������ريزي������ت اأ���������ش��������دق��������اء  ج����م����ع����ي����ة  خ�������دم�������ة  يف  ع��������اًم��������ا   20
واإجن���������������از م����ب����ن����ى ب����ا�����ش����م����ه خل������دم������ة الإع���������������ام ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي

هــل عرفــت ق�ســة ال�سحــايف الــذي قــال لرئي�س 
الــوزراء "اخر�ــس"؟ وهــل عرفت ما جــرى بعد 

ذلك؟ 
اقراأ تعرف. 

اأندرو مــار ي�سدر الكتــاب تلو الكتــاب. وي�سدر 
ال�سال�ســل الوثائقيــة املتعاقبــة التــي ت�ستند اإىل 
كتبه ولي�س العك�س. فهو يكتب الكتاب اأواًل. اآخر 
كتبه ا�سمه "تاريــخ العامل". ولعمري اإنه لكتاب 
جليــل. اأقــول قويل هــذا وقد قــراأت تاريخ العامل 
لويلــز، وتاريخ العامل لروبرت�س، وتاريخ العامل 
لتوينبــي برتجمة نقوال زيــادة. فل�ست ذلك الذي 
راأى �سيًئــا يراه الأول مرة وينده�س. وما حملني 
علــى اأن اأحدثك عزيــزي القارئ عــن الكتاب هو 

راأي الكاتب فينا. لكنني اأوؤجل ذلك قلياًل. 
يقول اأنــدرو مار اإنه لي�س موؤرًخــا باحًثا يفح�س 
الوثائق االأ�سلية، بل هــو قارئ لكتب التاريخ ال 
اأكرث، غري اأنه اأقــام كتابه على اأكتاف األفي كتاب 
قراأهــا. ولعلك تقول اإن كل فعله هو اأنه خل�س ما 
قراأه. ما اأبعد ذلك عن احلق. لقد طبخ اأندرو مار 
تاريخ العامل يف راأ�سه طبًخا ومالأ كتابه بالتحليل 
والروؤية. يرف�س مــار تعبري "اكت�ساف اأمريكا"، 
وي�سميه غزًوا. فاأمريكا قد اكت�سفها الفايكنغ قبل 
كولومب�س مبئات ال�سنني، وما فعله االأوروبيون 

هو اأنهم قاموا بغزو �سعوب م�ساملة. 
قــراأت هذا الكتــاب والعامل يتحــدث عن وح�سية 
الدواع�ــس. و�ســرد اأنــدرو مــار يف ف�ســول كتابه 
مــا تي�ســر له مــن تاريــخ العــرب وامل�سلمني منذ 
فجــر االإ�ســالم اإىل يومنا هــذا. فما هــي ال�سورة 
التي يخرج بهــا القارئ؟ العــرب وامل�سلمون هم 
اأ�ســل ح�ســارة اأوروبا. وهم اأقــل �سعوب الكرة 
االأر�سيــة كلهــا.. كلها.. وح�سيــة. هم خري حكام 
حكمــوا �سعوًبــا اأخــرى. واأعظــم ت�سامــح ديني 
عرفتــه الب�سريــة هــو الت�سامــح الدينــي للعرب 

وامل�سلمني عرب تاريخهم. 
واأزيــدك �سيئني و�سيًئــا: االأول اأن عظمة الكتاب 
لي�ست الأنــه اأن�سفنا، بل الأنه من اأف�سل واأمتع ما 
قراأت. وال�سيء الثاين اأن املوؤلف اأندرو مار، الذي 
كان لب�سع �سنوات رئي�س حترير االإندبندنت، مل 
يقب�ــس يف حياتــه فل�ًسا ال مــن ال�سعودية وال من 
اأي جهة عربيــة، ومل يعرف اأحًدا من العرب وال 

من امل�سلمني. 
ال�سيء امل�ستقل: اأندرو مار من م�ساهري االإعالم، 
ولــه برنامــج يجذب املاليــني على القنــاة االأوىل 
مــن تلفزيــون البي بي �ســي، وبرنامــج اآخر على 
الراديــو. هذا املذيع هو الذي قال لرئي�س وزرائه 
ديفيــد كامــريون قبــل ب�سعــة اأ�سهــر: "رئي�ــس 
الــوزراء، املعــذرة املعــذرة، اخر�ــس، اأدركنــا 
فاليوتيــوب  �سككتــم يف كالمــي،  واإذا  الوقــت". 
مــار.  واأنــدرو  اأب"  "�ســت  اكتبــوا:  موجــود. 
املفارقــة اأن رئي�ــس الــوزراء اعتــذر قائــاًل: "قد 

اأطلت، فاملعذرة".
ومل يحدث �ســيء. وعندما �ساألــوا البي بي �سي، 

قالت: لي�ست هناك ق�سية.

اأب" "�ست 

اآمــن رجــل االأعمــال د. حممــد امل�سروجــي اأن الوطــن حمقــق االآمال 
وم�ســدر االإجنــازات العظيمة، فلــم يغادره ليبني نف�ســه يف اخلارج، 
بــل اأ�سر على العمل يف بلده، متحدًيا االحتالل وبوؤ�س احلال، لي�سبح 
اليــوم اأحد اأهم رجــال االأعمــال الفل�سطينيني، و�ساحب اأيــاٍد بي�ساء 
يف العمــل املجتمعي، الــذي ت�سكل جمعية اأ�سدقــاء بريزيت حا�سنته 
الرئي�سيــة. ويراأ�س امل�سروجي جمعيــة اأ�سدقاء جامعة بريزيت التي 
اأ�س�سهــا عــام 1993 مــع جمموعة مــن رجــال االأعمــال الفل�سطينيني 

املتواجدين داخل وخارج البالد.
الفل�سطينيــة  ولالأرا�ســي  للجامعــة  املتكــررة  االإغالقــات  وكانــت 
وال�سغوطــات التــي تعر�ــس لها الطلبــة �سبًبــا ملعاناتهــم، فتقطعت 
ال�سبــل بكثري منهم، خا�سة اأولئك الذين كانوا يح�سرون من املناطق 
البعيــدة فيعانــون االأمريــن؛ الدافع القــرتاح اإن�ساء جمعيــة لتقدمي 
الدعم املــادي واملعنوي للجامعة على امل�ستويني املحلي واخلارجي، 
التــي باتــت اليوم موجودة ولهــا دور فعال، وقدمــت اجلمعية الكثري 
مــن اخلدمات جلامعة بريزيــت وطلبتها على �ســكل م�ساريع يف اأغلب 
االأحيان، ك�سرف كوبونات الوجبات املجانية للطلبة املحتاجني التي 

جتاوز عددها 300،000 كوبون، وت�سرف يف كافترييات اجلامعة.
وقــال امل�سروجي يف حديث مع »احلــال«: »اأجنزت اجلمعية م�سروع 
تعليم الطلبة الذي تبنــى حتى االآن قرابة 55 طالًبا، ويقوم امل�سروع 
علــى توفــري ودفــع االأق�ســاط اجلامعيــة للطــالب املتفوقــني الذيــن 

يحتاجون اإىل دعم مادي«.
واأ�ســاف امل�سروجي: »جمعية اأ�سدقاء بريزيت تدعم الكتب يف مكتبة 
احلــرم اجلامعــي مب�ساعدة مــن مركز الــرتاث الفل�سطينــي يف عّمان، 

حيث متّد املكتبة بالكتب بني حني واآخر«.

وال يقت�سر دور اجلمعيــة على دعم الطالب داخل اجلامعة، بل »تعمل 
علــى تاأمني وظائف جزئيــة اأو دائمة لهم، واأوجدت م�سروع »اإيد باإيد« 
الذي يعمل على توظيف الطالب يف م�ساريع تتم بالتن�سيق مع ال�سركات 
الفل�سطينيــة، بحيــث يح�سلون على وظائف ومــردود مادي يعود على 
اجلمعيــة والطالب العاملني، باالإ�سافة اىل م�ساريع توظيف اخلريجني 

املتنوعة والعديدة التي تقوم بها اجلمعية«، كما يقول امل�سروجي.
كما نفــذت اجلمعية حمالت متعددة لتخ�ســري اجلامعة، فزرعت اأكرث 
مــن األــف �سجرة داخل احلــرم على مــدار ال�سنوات املا�سيــة، وكانت 

اجلمعية قد اأ�سهمت اأي�ًسا بافتتاح مركز للحا�سوب يف اجلامعة. 
واأو�سح امل�سروجي اأن جمعية اأ�سدقاء بريزيت قائمة على اجتذاب التربعات 
التــي قد تكون م�سروطة يف بع�ــس االأحيان وغري م�سروطــة يف اأحيان اأخرى، 
وبنــاء على هــذه التربعات، توفر اجلمعيــة الدعم للطــالب وللجامعة نف�سها، 
علًما باأن دخل اجلمعية ينتج عن االأرباح ال�سادرة عن م�ساريع توظيف طالب 
اجلامعة التي توفرها لهم. واإ�سافة اإىل رئا�سته جمعية اأ�سدقاء بريزيت، اأن�ساأ 
امل�سروجــي مبنى كامــاًل لالإعالم يف جامعــة بريزيت، يتكون مــن �ستة طوابق 
ويحتــوي علــى اأحدث التقنيــات واملعــدات وا�ستوديوهات متطــورة لالإذاعة 
والتلفزيون. فقد علم حممد امل�سروجي اأن جامعة بريزيت بحاجة ما�سة ملبنى 

لالإعالم، فاتفق مع اإدارة اجلامعة على اإن�سائه.
ويعتقــد امل�سروجي »اأن لالإعالم قيمة كبــرية ور�سالة عظيمة وتاأثرًيا 
كبــرًيا على املجتمــع، واإذا ا�ستعمــل ب�سكل �سحيــح وبطريقة هادفة، 

ا تخدم املجتمع واأفراده«. فاإنه يوؤدي ر�سالة نبيلة جدًّ
وتقديــًرا لدعمــه القّيــم واإجنازاتــه التــي خدمت م�ســرية جامعــة بريزيت 

يقــول  الفخريــة.  الدكتــوراة  �سهــادة  اجلامعــة  منحتــه  فقــد  واأطالبهــا، 
امل�سروجــي: »اأفتخــر بهذه ال�سهــادة، التي اأعتربها اأهم مــن كل ال�سهادات، 
ومنحــي هــذه ال�سهادة مــن جامعة بريزيت يعنــي اأنني كنــت قدمت الكثري 
ملجتمعــي، االأمر الذي �سي�سجعني على اال�ستمرار مبا اأقوم به، وباعتقادي، 
هي اأكرب قيمة من الدكتوراة العادية التي ميكن احل�سول عليها بالدرا�سة«.

وختــم امل�سروجــي حديثــه مــع »احلــال« بقوله: »رغــم تعــدد العراقيل 
وال�سعوبــات التــي قد منر بهــا ونواجههــا، والتي ترجع معظــم االأحيان 
لكوننــا حتت احتالل يتحكم يف �سادراتنــا ووارداتنا واأ�سواقنا وتنقالتنا 
وعالقاتنــا، التي هي اأ�سا�س اأعمالنا التي ن�سعى لتحقيقها وتطوير املحقق 
منهــا. ورغم قيــود االحتالل التي قــد فر�ستها اتفاقيــات كاتفاقية باري�س 
االقت�ساديــة، اإال اأنــه ال وجــود للم�ستحيــالت، واإذا كنا قادريــن على اأن 
نحلــم، فال �سيء �سيقف يف طريق �سبابنــا، فال�سباب قادر على حتقيق كل 
مــا يفكــر ويحلم به، لكــن االأمر يتطلــب املثابرة واملتابعــة واالخال�س يف 
العمــل وبــذل كثري من اجلهد الــذي �سيوؤتي ثماره بعد مــدة من الزمن قد 
ال تكــون ق�سرية، وعلى �سبابنا اأن يعلم اأن توفر الفكرة والنية والعزمية 
علــى تنفيذها، �ستو�سلهم اإىل مرادهــم، وليعلموا اأنه رغم كون املال عاماًل 
ا، اإال اأنه ثانوي، وعليهم تنظيم االأوقات وو�سع اأهداف منطقية قابلة  مهمًّ
للتطبيــق وال�سعي وراءهــا بالعمل اأواًل باأول وحتقيقهــا هدًفا تلو االآخر، 
وهــو ما �سيو�سلهــم اإىل امل�ساحة التي �سيكونون فيهــا منتجني واإ�سافيني 

ن�سعد بهم وهم يقودون جمتمعنا نحو النماء واالزدهار.

بريزيت  بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

احلاج ال�سبعيني اأبو �سالح ي�سكو من افتقار املدار�س اإىل النظافة، 
وعدم توفر دورات مياه نظيفة، ما ي�سطره اإىل الذهاب اإىل امل�سجد 
القريــب من املدر�سة ال�ستخدام احلمام، اأو اإىل امل�ست�سفى القريب 
لالغت�سال اأو الو�سوء، مطالًبا االأونروا وحكومة التوافق بتوفري 

حد اأدنى من النظافة يف مراكز االإيواء.
مــن جهتهــا، تقــول اأم حممــد )40 عاًمــا(: عنــدي �سبعــة اأبناء، 
اأ�سغرهــم عمــره �سنتــان واأخوه االأكــرب )4 �سنــوات( واأخته )6 
�سنــوات( يعانون مــن نزالت معوية متكــررة وارتفاع يف درجات 
احلــرارة. وكل يــوم اآخــذ اأحدهــم للعيــادة، فيتح�سن قليــاًل، ثم 
مير�ــس االآخر، ب�سبب عدم نظافــة االأكل واملكان، والعدوى التي 

تنت�سر ب�سهولة.
ويتحــدث "�ســكان" مراكــز االإيــواء عن انت�ســار اأمرا�ــس جلدية 
كاجلــرب، والنــزالت املعويــة وارتفــاع احلــرارة، وعــدم توفر 

العناية الالزمة للمواليد اجلدد.
الدكتــور اإ�سماعيل عبد املنعم �ساحب عيادة يف حي االأمل بخان 
يون�س، حتدث عن وجود م�سكلة يف ت�سريف املجاري باملدار�س، 
تفاقــم م�سكلــة التلوث، كمــا اأن عدم توفــر مــاء كاٍف للنازحني، 
�ســواء لل�ســرب اأو لال�ستعمــال ال�سخ�ســي، ي�ساعــف امل�سكلة، 

ا ونزالت معوية.  م�سيًفا اأن االأطفال اأغلبهم يعانون مغ�ًسا كلويًّ
ومــع تكد�ــس النا�س، تنتقل العــدوى بينهم، وخا�ســة االأطفال، 

ب�سكل اأ�سرع.
اأمــا وكالــة االأونروا، فقد اأكــد حممد العامودي م�ســوؤول مدار�س 
االإيــواء يف حمافظة خان يون�س التابعة للوكالة اأن اخلدمات التي 
قدمتها وما زالت تقدمها ملن تبقى من نازحني كانت فوق طاقتهم. 
واأ�ساف اأن عدد النازحني قارب على 6000 �سخ�س يف املحافظة، 

موؤكًدا االهتمام بنظافة املدار�س وتوفر املياه فيها.
وقالــت الباحثة االجتماعيــة فاطمة اأبو �سمالــة اإحدى امل�سرفات 
علــى مدار�ــس االإيواء مبحافظة خــان يون�س: رغــم اكتظاظ عدد 
النازحني، فقد كنا نقدم خدمات متنوعة غذائية ومادية ونف�سية، 
مو�سحــة اأن عملهم بامليدان خالل اأيــام احلرب كان داعًما لهوؤالء 
النازحــني وتقــدمي العون وامل�ساعــدة والدعــم النف�سي من خالل 
القيــام بجل�ســات تر�ســد االأ�ســر وحت�ســن نف�سياتهــم مــن خــالل 

اال�ستماع مل�ساكلهم وحماولة حلها. 
وح�ســب اإح�سائيــات اأ�سدرتها االأونروا، فــاإن املدر�سة الواحدة 
كانــت تــوؤوي 3000 �سخ�س، فيما تكــون طاقــة احتمالها 1500 

طالب، ما جعل ال�سف الواحد يقطنه اأكرث من 50 فرًدا.

الزدح���������ام اآخ������ر ه�����ّم ال����ن����ازح����ن.. اأوب����ئ����ة ت��ن��ت�����ش��ر يف م����دار�����ض الأون��������روا

د. حممد امل�سروجي

 بعد اأكرث من �سهرين على انتهاء احلرب العدوانية على غزة، 
ما زالت اآثارها يف كل زاوية يف القطاع، وزيارة واحدة اإىل مراكز 

االإيواء التي تركز معظمها يف مدار�س االأونروا، كفيلة بالك�سف 
عن حجم املاأ�ساة التي تنوء بحملها موؤ�س�سات القطاع.

وال يقت�ســر االأمر على االكتظاظ الــذي يعي�سه النازحون، بل مبا 
يخلفــه هذا االزدحــام من اأمرا�ــس واأوبئة تنت�ســر بينهم، ت�سكل 

م�سدر قلق للمراقبني.
اإىل  وا�ستمعــت  االإيــواء،  مراكــز  بع�ــس  يف  "احلــال" جتولــت 

�سهادات حية عن املعاناة التي يعي�سها النا�س فيها. 
يف اإحــدى املدار�س، كانت هناك امراأة تنــام على فر�سة وبجانبها 
مولودهــا. تقــول املــراأة اإن احلــرب بــداأت وهي حامــل يف ال�سهر 
الثامن، وو�سعت مولودها خالل النزوح املتكرر من بيت اإىل بيت، 

اإىل اأن ا�ستقر بها احلال يف �سف مبدر�سة تابعة لالأونروا.
واأ�سافــت اأن مولودها ب�سحة جيدة، لكنها تخ�سى من العدوى التي 

تنتقل بني "ال�سكان" ب�سرعة، ودون قدرة حقيقية على اإيقافها.
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تناولــت و�سائــل االإعــالم يف الفــرتة االأخـرية اأنبــاء تفيد 
بوجود بع�س مــن املنتمني اإىل تنظيــم الدولـة االإ�سالمـية 
املعروف بـ "داع�س" يف فل�سطني، االأمـر الذي اأثـار �سجـة 
اإعالمـيــة يف ال�ســارع الفل�سطينــي، واحتــل م�ساحــة على 

منابر امل�ساجد وخطب االأئــمة.
واأثــار ادعاء جهاز االأمـــن االإ�سرائيلي "ال�ساباك" بوجود 
مــا ال يقل عــن 10 من فل�سطينيــي الـ48، الذيــن ان�سموا 
اإىل مقاتلــي تنظيم داعـ�ــس يف �سوريا والعــراق؛ خماوف 
جديــدة يف هــذا املو�سوع الــذي يجلب التوتــر ال�سيا�سي 

واملجتمعي.
ويف مقابلــة خا�ســـة اأجرتهــا �سحيفــة "احلــال"، اأكــد 
الناطق با�ســم االأجهزة االأمنية اللواء عدنان ال�سمريي 
خلــو ال�سفــة واالأرا�سي الفل�سطينية مــن تنظيم داع�س 
اأ�سحــاب  الفل�سطينيــني  غالبيــة  اأن  موؤكــًدا  املت�ســدد، 
التوجهات القتالية �سد االحتالل ما زالت بو�سلتهم نحو 
القد�س وفل�سطــني ولي�س الع�سابــات الدينية امل�سلحة. 
واأو�ســح ال�سمــريي اأن �سعــب فل�سطــني كلــه واِجهتــه 
وبو�سلتــه جتــاه القد�ــس واإنهــاء االحتالل، وقــال: "ال 
اأعتقد اأن داع�س لها هذا التوجه"، موؤكًدا عدم وجود اأي 
من عنا�سر هذا التنظيم اأو موؤيدة يف فل�سطني، داعًيا اهلل 
التي ال  الظاهرة  امل�ستقبل مثل هذه  لدينا يف  "اأال يكون 
تن�سجــم مع فهم الفل�سطينيني وال مع الدين اال�سالمي"، 
موؤكــًدا اأن اأي ن�ســال ال تكون بو�سلته القد�س هو حترك 

م�سبوه.

م�سلمون حقيقيون
ويف املجتمــع الفل�سطيني، تعــددت اآراء املواطنني فيما يتعلق 
بتنظيــم الدولة االإ�سالمية وحقيقتــه، واعترب بع�س املواطنني 

اأن داع�س ميثل االإ�سالم احلقيقي.

واعتــرب اإمــام م�سجد الطيبــة باخلليل �سعــد الزعرتي اأن 
هناك الكثري مــن املواطنني اجلاهلني باالإ�سالم ال�سحيح، 
لذلك جند �سعاف النفو�س الذين مييلون لهذه اجلماعات. 
وقال اإن هناك جماعات اأخرى يوؤدي حب اأفرادها لالإ�سالم 
ا منهــم اأنه ديــن اهلل ال�سحيح،  اإىل تاأييــد هــذا الفكـــر، ظنًّ
معتمدين يف ذلك علــى اأن ما ي�سمعونه وما ي�ساهدونه من 
اأعمــال لهــذا التنظيم كطــرد امل�سيحيــني، ومعاقبة الزناة 
وغــريه، هــو مــن �سميــم االإ�ســالم، وهــو باملطلــق عك�س 

ال�سريعة االإ�سالمية ال�سمحاء.
واأ�ساف الزعــرتي لـ "احلال" اأن ال�سلفيني كتيار اإ�سالمي 
موجــود منــذ زمن النبــي بريئون مــن داع�ــس واأفكارها، 
داع�ــس مل تخرج مــن ال�سلفيــة، بل خرجت مــن االإخوان 
امل�سلمني املعروف عنهــم اأنهم �سد التيار ال�سلفي، داع�س 
وقبلهــا القاعدة وقبلهــا جبهة الن�ســرة خرجت من رحم 
واحــد وهــو االإخــوان امل�سلمني وهــي التي تفــرق هوؤالء 
وتدعــو بهــم اإىل فكرهــا وهو فكــر التكفري واخلــروج عن 

احلاكم.
ويقــول الزعــرتي اإن هــذه اجلماعة ظهــرت يف زمن النبي 
حممد وعرفت با�سم اخلوارج، وقد حذر منها النبي مراًرا 
وتكــراًرا يف كل زمــان ومكان، واإن اختلفــت م�سمياتها مع 

مرور الزمـن.
كمــا اأ�ســاد الزعــرتي بــدور خطبــاء واأئمـــة امل�ساجــد يف 
احلديــث مــع املواطنني عــن قــرب يف يوم اجلمعــة، ويف 
درو�ــس الديــن التعليمية، مــن اأجل توعيــة النا�س ب�سكل 

وا�سح حول ال�سواب واالأ�سوب.

مفارجة: يخدعون ال�سباب امل�سلم
واأ�سار اأ�ستــاذ ال�سريعة والدرا�ســات االإ�سالمـية ح�سن 

نظري جملي

اجل���م���ي���ع ع�����ل�����ى  ت�����ق�����ع  امل������واط������ن������ن  ت�����ن�����وي�����ر  وم�����ه�����م�����ة  ال���������ش����ف���������ة  يف  "داع�������������������ض"  ل 

منــر مفارجة، اإىل اأن داع�ــس ي�ستند اإىل علماء م�سهورين 
يف العــامل االإ�سالمــي مــن باب خــدع ال�سبــاب بفكرهم، 
والأن منهــج �سبابنــا الت�سليــم وال ميلكــون ملكة البحث 
والتوثيــق، وانعزلــوا عــن فكرهــم وتراثهــم، وهبــط 
م�ستوى فهم االألفــاظ وامل�سطلحات الفقهية وي�سدقون 

دون بحث.
وحمــل االأ�ستاذ مفارجـــة مهمـة تنويــر املواطـنني على 
كل عربي يعــي حقيقة هذا التنظيم وجــذوره االأ�سلية، 
داعًيــا اإىل توعيــة املواطنــني وال�سبــاب عــرب و�سائــل 
االإعــالم املتنوعة بخطورة داع�س علــى الفرد واالأ�سـرة 

واملجتمع.

عوي�سة: اأعمال بربرية ولي�ست جهادية
مــن ناحيـة اأخـرى، فــاإن النظريــات ال�سيا�سيــة احلديثة 
تعترب هــذا التنظيم اإرهابيًّا، وهو مــا اأكده املتخ�س�س يف 
االإ�ســالم ال�سيا�سي الدكتور ب�ســام عوي�سة، موؤيًدا وجود 
حركات اإ�سالميــة فل�سطينية كاجلهاد االإ�سالمي وحما�س، 
واإن كنــت ال اأتفــق معهــم، اإال اأن لهــا احلــق يف مقاومـــة 
االحتــالل، حيــث اإن كل االأطياف ال�سيا�سيــة الفل�سطينية 

والعربية واالتفاقيات الدولية تن�س بحقنا على املحاربة 
ومقاومة االحتالل، لكــن داع�س حركة اإ�سالموية اإرهابية 

كالقاعدة.
واأ�ســاف عويـ�سة اأن هــذه احلركات تعــود باملجتمع اإىل 
اخللــف، وما تقــوم به من اأعمــال همجيــة وبربرية يعود 
بالعــامل اإىل الع�سور الو�سطـى، واملطلــوب من كل اإن�سان 
عربــي تنويــري اأن يحــاول الق�ســاء على داع�ــس، وعلى 
الدول العربية اأن تتحد ملحاربة هذا التنظيـم قبل اأن تقوم 
بذلك اأمريكا، حمماًل اأمريكا م�سوؤولية متويل هذا التنظيم، 
ولوال مقتل ال�سحافيني االأمريكيني يف الفرتة االأخرية، ملا 

قامت ب�سربه. 
واأو�سح عويـ�سة اأن النظريــات ال�سيا�سية احلديثة التي 
ت�سم العلوم ال�سيا�سية مبختلف اأنواعها، والدميقراطية، 
ي�ستحيــل اأن ينبثــق عنها تنظيــم كداع�س، بــل انبثق من 
الظلــم واجلهــل يف الوطــن العربــي والفقر، وهــو تنظيم 
ا�ستغل با�سم الدين واملتدينني ليتغلغل اإىل كل بيت عربي، 

فال ارتباط بني داع�س ونظريات ال�سيا�سة احلديثة.

• طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

لــو اأتيح املجــال لرئي�س الــوزراء االإ�سرائيلــي بنيامني 
االإ�سرائيليــة  الدميقراطيــة  يلغــي  اأن  نتنياهــو، 
واالنتخابــات ويتوج ملًكا علــى اإ�سرائيل بال منازع، ملا 
تاأخر عن ذلك اأبــًدا. ويف الواقع، اإنه يت�سرف كملك منذ 
زمن طويــل، ي�سفي اخل�سوم ويبعــد املقربني ويطلب 
لنف�ســه �سالحيــات فرديــة يف االنتخابــات الداخلية يف 
حزبــه الليكــود، ولكــن �سخ�سيتــه ال�سعيفــة واملهتزة 
بع�س االأحيان جتعل رغباته هذه يف مهب الريح. ويجد 
نف�سه بني الفينة واالأخرى عر�سة لل�سغوط ال�سيا�سية 
واحلزبيــة واالأمنيــة، من كل حدب و�ســوب. فاجلميع 
يعرفــون اأنه يفتقــر ملقومــات الزعيــم. واأ�سبح يعرف 

بلقب: "القابل لل�سغط".
ولكــن، مــن �سخريــات ال�سيا�ســة اال�سرائيليــة، اأن 
نتنياهــو ال�سعيــف هــذا هــو اأقــوى ال�سخ�سيــات 
ال�سيا�سيــة يف اإ�سرائيل. قوتــه لي�ست يف �سخ�سه وال 
يف �سماته القيادية، بل تكمن يف �سعف خ�سومه. ففي 
ال�ساحة احلزبية، ال يوجد من هو اأكرث �سعبية منه. 
فمــع اأن حــوايل 24% يــرون فيه �سخ�سيــة منا�سبة 
لرئا�ســة احلكومة، فاإن من يليــه يف ال�سعبية رئي�س 
املعار�سة يت�سحاق هريت�سوغ ال يتعدى 11%، لذلك 
بقــي نتنياهو رئي�س حكومــة. ويف الرتكيبة احلالية 
رئي�ًســا  انتخابــه  �سيعــاد  اال�سرائيليــة،  لالأحــزاب 
للحكومــة مرة اأخــرى اإذا جــرت االنتخابات اليوم. 
بيــد اأن هــذا ال يجعــل خ�سومــه ي�ست�سلمــون. وقد 
بادر وزير البيئة االإ�سرائيلي، عمري بريت�س، لتقدمي 

ا�ستقالتــه من حكومة نتنياهو، مــع علمه اليقني باأن 
هذه اال�ستقالة قــد حتدث ت�سدًعا كبرًيا يف االئتالف 
احلاكــم، وقد ت�سقــط احلكومة، لكن هــذه بالنتيجة 
ال تعرب بال�سرورة عــن تخل�س من نتنياهو، اإال اإذا 
�سهــدت اإ�سرائيل تركيبة انتخابيــة خمتلفة. وهناك 
مــن ي�سعى يف اإ�سرائيل وخارجهــا اإىل تغيري تركيبة 
اإىل  اخلريطــة ال�سيا�سيــة حتــى ال يعــود نتنياهــو 
احلكم. لكن النجاح يف املهمة ال يبدو قريًبا يف الوقت 

احلا�سر.
لقــد ا�ستقــال بريت�ــس احتجاًجــا علــى اأداء احلكومــة 
الفا�ســل الــذي ت�سبب يف جمــود عملية ال�ســالم وانهيار 
االأو�ســاع االأمنيــة مــع املناطــق الفل�سطينيــة، وكذلك 
علــى �سيا�ستهــا االقت�ساديــة واملوازنة العامــة. واأبلغ 
بريت�ــس زعيمة حزبه، ت�سيبي ليفني، قراره باال�ستقالة 
م�سبًقــا حتــى ال يحرجها، وهــي التي ما زالــت تتم�سك 
بهــا على اأمــل اأن تقنعها بتغيري �سيا�ستهــا من الداخل. 
وكان بريت�ــس قــد انفجــر يف مقابلــة تلفزيونيــة فوجه 
عــدة انتقادات �سديدة لنتنياهو، وقــال اإنه "رهينة بيد 
املتطرفــني"، و"بــات ي�سكل عقبــة اأمام تقــدم اإ�سرائيل 
ومل يعد فيه اأمل، بل �سار هو امل�سكلة ومل يعد فيه اأمل 
باحلــل". واأعلن اأنه لــن يدعم امليزانيــة العامة، "التي 
تعترب ميزانية تكري�س الفقر للفقراء والرثى لالأغنياء". 
وقــال: "لن اأكون جزًءا من احلكومــة التي توا�سل هذا 
النهــج". واأ�ســاف: "رئي�ــس احلكومــة حــّول �سيا�سة 

الياأ�س ل�سيا�سة مركزية". 

الن���ت���خ���اب���ات م���وع���د  ت��ب��ك��ري  اإىل  ي���ق���ود  ن��ت��ن��ي��اه��و  ح���ك���وم���ة  يف  ت�������ش���دع 
وعن  �سوؤال حــول "االأو�ساع االأمنية"،  قال اإن "رئي�س 
احلكومــة رهينة للجهات االأكرث تطرًفــا"، واأ�ساف: "يف 
الوقــت الــذي ي�ستعــل ويغلــي كل �سيء حولنــا، يتبنى 
ــا متطرفــة ومينح  رئي�ــس احلكومــة مواقــف ون�سو�سً

ال�سرعية الإ�سعال املنطقة".
ومن يتابع ال�سيا�سة اال�سرائيلية يف ال�سنوات االأخرية، 
يــدرك اأن هــذه اخلطــوة هــي بدايــة ت�ســدع كبــري يف 
االئتــالف احلكومــي، علًما بــاأن وزير االقت�ســاد وزعيم 
حــزب "البيــت اليهــودي" اليمينــي املتطــرف، نفتــايل 
بينيــت، كان قد �ســرح )يف 6 ت�سرين الثــاين 2014( اأنه 
مل يعــد  للحكومــة "احلق يف الوجــود"، وذلك ب�سبب ما 
و�سفــه بـ "عدم حماربتها لالإرهــاب كما يجب". ويف هذا 
موؤ�سر لنوايا بينيــت وحزبه االن�سحاب من احلكومة يف 

امل�ستقبل القريب. 
وبنيت لي�س وحده الذي ي�ستخف باحلكومة ورئي�سها، 
فمثلــه يت�سرف جميع وزراء ونــواب البيت اليهودي، 
مــا يــرتك االنطبــاع بــاأن احلكومــة مل تعــد بحاجــة 
اإىل معار�ســة، فاملعار�ســة منهــا وفيهــا. وبينيــت هو 
�ساحــب اأكــرب م�سلحــة يف تقــدمي موعــد االنتخابات، 
زيــادة 4– 5 مقاعــد  الأن كل اال�ستطالعــات متنحــه 
يف الكني�ســت )يوجــد لــه اليــوم 12 نائًبــا( وتوؤكد اأنه 
�سي�سبح ثــاين اأكرب االأحزاب بعد الليكود. وقد يح�سل 
علــى اأ�سوات اأكرث اإذا مت تفكيــك االئتالف على خلفية 
انفجــار االنتفا�سة ال�سعبية يف القد�س، وما يتبعها من 
انفجــارات يف البلــدات العربيــة يف اإ�سرائيــل وال�سفة 
الغربيــة. فهــو، اأي بينيــت، يدعــي اأن احلكومة تبدي 
عجــًزا، واأن املطلوب ت�سديد القب�سة احلديدية، وهذه 

الــروح تغري وجتــذب قوى اليمني املتطــرف فتن�سلخ 
عن الليكود وتن�سم اإليه. 

لكن نتنياهو ي�سعى لطم�س هذا املو�سوع والبحث عن 
مو�ســوع اآخر للخالف. فاإن كان وال بــد من انتخابات 
جديــدة، فلتكن حــول مو�سوع يك�سبــه االأ�سوات وال 
يخ�ســره، مثــل قانون "التهــود" )الــذي يختلف حوله 
العلمانيون واملتدينون(. من هنا فاإن انهيار احلكومة 
ــا. وقد ال يحــدث يف حال تهدئــة االأو�ساع  لي�ــس حتميًّ
االأمنية يف ال�ســارع الفل�سطيني. فنتنياهو كان يتباهى 
دوًمــا اأن �سنــوات حكمه كانت االأكرث ا�ستقــراًرا واأمًنا 
يف اإ�سرائيــل، وتغــري هــذا الواقع هو الــذي ي�سع�سع 

حكمه.
التطــورات يف  الوقــت احلا�ســر، ينتظــر نتنياهــو  ويف 
اجلانــب الفل�سطيني، �سواء كان ذلــك بالن�سبة لالأحداث 
امليدانية اأو احلراك الدبلوما�سي الفل�سطيني يف ال�ساحة 
الدولية. وجنًبا اإىل جنب، يوا�سل تناف�سه مع املتطرفني 
يف مع�سكره اليميني. وهو ي�ستخدم �سعبنا كي�س �سربات 
لهــذا الغر�ــس. فباالإ�سافــة اإىل القمع الدامــي يف القد�س 
وال�سفة ولدى فل�سطينيي 48، جنده يقبل ب�سن �سل�سلة 
قوانــني تكر�س االحتــالل اأو تعمق التمييــز �سد العرب 
اأو حتــدث تراجًعا اآخــر يف الدميقراطيــة. وقد �سادقت 
اللجنــة الوزاريــة االإ�سرائيلية ل�ســوؤون الت�سريع، على 
م�ســروع الإحالل القانــون االإ�سرائيلي على امل�ستوطنات 
يف ال�سفــة الغربيــة، االأمر الذي يعنــي ب�سكل عملي �سم 
امل�ستوطنــات اإىل تخــوم اإ�سرائيــل حتى لــو مل يعلن عن 
ذلك ب�سكل �سريح. وهو ين�سم اإىل �سل�سلة قوانني �سبيهة 

يطلبها املتطرفون.

ح�سن منر مفارجةب�سام عوي�سة اللواء عدنان ال�سمريي
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اإبراهيم القي�سي •

�سذى دجاين •

جتــددت اآمــال اآالف العمال الغزيني بعد املعلومــات التي حتدثت عن نية اإ�سرائيــل ال�سماح لب�سعة 
اآالف من العمال الفل�سطينيني من قطاع غزة، بالعمل جمدًدا داخل اإ�سرائيل، بعد منع ا�ستمر نحو 14 

عاًما، منذ اندالع انتفا�سة االأق�سى يف العام 2000.
املواطن اأحمد اأبو جاللة، اأكد اأن العمل داخل اخلط االأخ�سر كان وما زال حلمه وحلم كل عاطل عن 
العمــل يف قطــاع غزة، لذلك فاإنه بات ومنذ بدء احلديــث عن ال�سماح الأعداد من العمال باجتياز معرب 

بيت حانون "اإيريز"، يتابع تفا�سيل الت�سهيالت االإ�سرائيلية، علها حتمل ب�سائر ملا يحلم به.
واأو�سح اأن العمل داخل اإ�سرائيل اأف�سل بكثري من قطاع غزة، الأن اأجور العمال مرتفعة ويتم توفر التاأمينات 
ال�سحيــة، وحقــوق العمــال حمفوظة، مبا يف ذلك مكافاأة نهايــة اخلدمة، مبيًنا اأن فتح معــرب بيت حانون من 

جديد اأمام العمال، يعني حت�سن االأو�ساع االقت�سادية واملعي�سية يف قطاع غزة، وانتعا�س االقت�ساد.

�سالح ذو حدين
مــن جانبــه، راأى اخلبري واملحلــل االقت�سادي اأمني اأبــو عي�سة، اأن �سماح االحتــالل بدخول 5 اآالف 
عامل اإىل االأرا�سي املحتلة يعترب �سالًحا ذا حدين، له �سلبياته واإيجابياته، ويتمثل اجلانب االإيجابي 

يف تقليل ن�سبة البطالة يف القطاع، الذي يحوي نحو ربع مليون عامل عاطل عن العمل.
وبــني اأنــه "ال ميكــن الأحد اإنــكار اجلوانب ال�سلبيــة لذلــك، فالعمــال الفل�سطينيون مهــرة، والقدرة 
االإنتاجيــة للواحد منهــم تعادل �سعفي مثيلها للعامل االأجنبي، الــذي يتقا�سى �سعف اأجرة العامل 
العربي، وهذا ينعك�س اإيجاًبا على منظومة االقت�ساد االإ�سرائيلي، وي�ساعد على ترميمه، خا�سة بعد 

اخل�سائر الكبرية، التي مني بها جراء العدوان على قطاع غزة".
وبــني اأبو عي�سة اأن هذا يحول االقت�ساد الفل�سطينــي اإىل اقت�ساد اأ�سري وتابع لالقت�ساد االإ�سرائيلي، 
الأن اإ�سرائيــل هــي التي تتحكم يف انتقال الب�سائع عرب املعابر، منوًها اإىل اأنه دخول عمال مهرة للعمل 
داخــل اخلــط االأخ�سر، ي�سكل عائًقا اأمام اإعمار غزة،  الأن ذلك �سيفرغ القطاع من ال�سانعني والعمال 

املهرة املتمر�سني، ومن يبقون هم االأقل خربة وكفاءة.

اإنعا�ش االقت�ساد االإ�سرائيلي
واأكد عبد الفتاح اأبو مو�سى مدير االإعالم يف وزارة االقت�ساد اأن اأي ت�سغيل للعمال �سواء يف االأرا�سي 
املحتلــة اأو اخلارج ينعك�ــس باالإيجاب على احلياة االقت�سادية يف قطاع غــزة، واأي دخل مايل يعود 

على قطاع غزة �سي�ساعد على حت�سني معي�سة العمال، الذين عانوا االأمرين لتعطلهم عن العمل.
واأ�ســار اأبــو مو�ســى اإىل اأن اإ�سرائيل تهدف من ال�سماح بدخول 5 اآالف عامــل اإليها اإىل ت�سغيل االأيدي 

العاملة املهرة املفيدة لها وغري املكلفة، مقارنة بارتفاع  اأجور العمال االأجانب.

�����ا ب�����دويًّ جت����م����ًع����ا   30 ي������ط������ارد  الح�������ت�������ال 
ك����ه����رب����اء ب��������ا  �����ش����ك����ان����ه����ا  م��������ن   %  58

الجئــون فل�سطينيون، هجروا من الديار ليرتكوا 
ــا كانــت كل حياتهــم، فمنهــا ماأكلهــم وفيها  اأر�سً
م�سكنهــم، اأما عملهم فهــو حراثتهــا وزرعها، هم 
ن�سيــج فل�سطيني مهم، مت ترحيلهــم تدريجيًّا من 
مناطقهــم يف اجلنوب  كبئر ال�سبــع، خا�سة بعد 
النكبــة عــام 1948، فتوجــه بع�سهــم اإىل �سرقي 
مدينــة القد�ــس، يف حــني ذهــب البع�ــس االآخــر 

باجتاه االأردن.
وهــي  "جيــم"،  مناطــق  يف  غالبيتهــم  ويقطــن 
املناطق التي تخ�ســع لل�سيطرة الكاملة حلكومة 
االحتالل، وهي ت�ســكل 61 % من امل�ساحة الكلية 
لل�سفــة. بالتــايل، وهنــاك مــا ن�سبتــه 85 % مــن 
بيوتهــم غري مت�سلــة ب�سبكات الكهربــاء واملياه، 
اإ�سافة اإىل اأن �سلطات االحتالل ال تتوانى اأبًدا عن 
تهجريهــم وتعذيبهم مب�ســادرة اأرا�سيهم وهدم 
بيوتهم، يف الوقت الــذي يعتمد فيه ما يقارب 90 
% من �سكان هــذه التجّمعات على الرعي كم�سدر 

رئي�سي للدخل.

مزارعة: مل نعد قادرين
على تربية املوا�سي

للتهجــري  عنواًنــا  اجلهالــني،  ع�ســرية  وتعــد 
واملالحقة االإ�سرائيليــة، فقد تعر�ست مل�سايقات 

عديــدة منــذ بدايــة الثمانينيــات، كهــدم البيوت 
وم�ســادرة االأرا�ســي، اإ�سافــة اإىل اأن االحتــالل 
مــا زال يرحــل اأعــداًدا كبرية منهم حتــى اليوم، 
رغبــة منه يف تو�سيع م�ستوطناته يف ال�سرق، كما 
قــال رئي�س جلنة الدفــاع عن البــدو يف العيزرية 
عطــا اهلل مزارعــة، فوجــود م�ستوطنــة "معاليه 
اأدوميــم" ورغبة االحتالل بربط هذه امل�ستوطنة 
وم�ستوطنة "ب�سغــات زئيف" �سيعمل على ف�سل 

�سمال القد�س عن جنوبها متاًما.
وي�سيــف مزارعــة: "ما عــادت لدينا قــدرة على 
تربيــة املوا�ســي، لعدم وجــود م�ساحــات كافية 
للرعي وعدم توفر االأعالف، فبداأنا باالجتاه نحو 
العمالة عن طريــق بيع املوا�سي، لكن مل ي�سعفنا 
هذا، بــل زادت ن�سبة البطالــة، وحتولنا ملجتمع 

م�ستهلك بدل اأن نكون جمتمًعا منتًجا."
وحتــدث مزارعــة حــول خمطــط 20/20، الذي 
ت�سعــى بــه اإ�سرائيــل لرتحيل 14 األــف من البدو 
ملنطقتــي �سرقــي القد�ــس والنويعمــة خــالل 60 
نفايــات يف  اأكــرب مكــب  يوًمــا، وو�سعهــم عنــد 
اإ�سرائيــل  تكــرتث  اأن  دون  الغربيــة،  ال�سفــة 
بالتقريــر ال�سادر عــن منظمة ال�سحــة العاملية، 
الــذي حذرت به ال�ســكان وحتــى احليوانات من 
االقــرتاب مــن تلــك املنطقــة خلطورتهــا وت�سمم 

هوائهــا. وقــد رحلــت اإ�سرائيــل بع�ًسا مــن هذه 
القبيلــة عــام 1996 ق�ســًرا اإىل تلــك املنطقــة، ما 

ت�سبب باإ�سابة بع�س اأبنائها مبر�س ال�سرطان.
واأ�ســاف مزارعة: "توجهنــا لالحتاد االأوروبي، 
ف�ساعدنــا برتميــم بيوتنــا ومــد �سبــكات ميــاه، 
كمــا اأنه تكفل ببنــاء مدر�سة قريبة مــن التجمع، 
لكننــا ننتظــر موافقــة وزارة الرتبيــة والتعليــم 
الفل�سطينيــة منــذ ثالثة �سهــور حتى اليــوم، اأما 
املوؤ�س�سات الفل�سطينية، فلم متد يدها مل�ساعدتنا 
رغــم حاجتنــا لها بتقــدمي مقومــات احلياة حتى 

ن�ستطيع العي�س."
وينا�ســد مزارعــة ال�سلطــة الوطنيــة اأن تكون لها 
وقفة جدية معهم وتوفري اأب�سط مقومات العي�س، 
الأن البــدو هــم ال�سيــاج احلامــي ملدينــة القد�س، 
وهــم الفا�سل بينها وبــني امل�ستوطنــات، واإذا مت 

ترحيلهم، ف�سيق�سى على حلم حترير القد�س.

االأونروا: اإ�سرائيل ال تتجاوب
اأما نــادر داغــر، الناطــق االإعالمي با�ســم وكالة 
الغــوث الدوليــة "االأونــروا"، فقــال اإن الوكالــة 
تقــدم م�ساعدات �سحيــة، وتعليميــة، وغذائية، 
لقبائــل البــدو، اإ�سافــة اإىل م�سانــدات اجتماعية 
ونف�سيــة، خا�ســة حــني يتعر�ســون للعنــف اأو 

ت�ســل  اخلدمــات  هــذه  اأن  مو�سًحــا  الرتحيــل، 
لــكل فــرد فيهم �سجــل كالجــئ فل�سطينــي. واأكد 
داغــر اأنهم يدافعــون اأي�ًسا عــن حقوقهم، لت�سل 

اأ�سواتهم الأكرب عدد ممكن من العامل.
واأو�ســح داغــر اأن هناك 30 جتمًعــا لقبائل البدو 
تتعر�س االآن خلطر الرتحيل، وي�سيف: "تناق�سنا 
مــع االإدارة املدنيــة كثرًيا جتاه هــذا اخلطر، لكن 
لالأ�ســف، مل تكــن هنــاك اأي ا�ستجابــة، فاالحتالل 
القد�ــس  �سرقــي  م�ستوطناتــه  لتو�سيــع  ي�سعــى 
لربطهــا مع بع�سهــا". ويف الوقت الذي تعي�س فيه 
هــذه العائالت علــى م�ساحة اأر�ــس ال تقل عن 10 
دومنــات، ت�سعهــم اإ�سرائيــل االآن واأغنامهم على 

م�ساحة ال تزيد عن 250 مرًتا مربًعا."
واأكد وزيــر الزراعة اأنه اتفق وجميع الوزراء يف 
احلكومــة الفل�سطينية، لتقــدمي املعونات لهوؤالء 
املواطنــني، �سواء اأكانوا يف منطقة باب �سم�س اأو 

جميع املناطق التي ي�سكنون بها، ومتابعة جميع 
اأمورهم، عن طريق وزير �ســوؤون اأوقاف القد�س 
ووزارة �سوؤون اجلدار واال�ستيطان، و�سيبداأون 
ب�ســرف كل ما يلــزم لدعمهــم، وتخ�سي�س مبلغ 
كبري �سي�سرف لهم من خالل وزير �سوؤون اأوقاف 

القد�س.
مــن جهتــه، اأكــد وزير �ســوؤون القد�ــس د. عدنان 
احل�سينــي، رغبتــه واحلكومــة الفل�سطينيــة يف 
م�ساعدة هــوؤالء القبائل، بالرغم مــن اأنها تعي�س 
يف مناطــق "ج"، حيث ال ميكــن لل�سلطة الوطنية 
الفل�سطينيــة الو�ســول اإليهــا وم�ساعــدة �سكانها 
يف البنــاء ومتديد �سبــكات مياه وكهربــاء، لكنهم 
�سيقومــون مب�ساعدتهــم بــكل ما اأمكنهــم وتوفري 

مبالغ مالية ل�سد جميع احتياجاتهم.

• طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت  

لعــل ال�سبــب الوحيد الــذي يعر�ســك لفقدانك 
تاأمينك ال�سحي يف حال كنت مقد�سيًّا، هو عدم 
قدرتــك على دفــع االأموال الباهظــة للتاأمينات 
االإ�سرائيليــة يف حــال بلغــت الثامنــة ع�ســرة 
فاأكــرث من العمر. ويف هــذا التقرير، ن�ستعر�س 
اأمثلــة علــى حــاالت تدفــع وال حت�ســل علــى 
التاأمــني ال�سحــي، لن�ستنتــج اأن �سبــب اإلغاء 
التاأمــني ال�سحــي مل يعد عدم دفــع ال�سرائب 
وامل�ستحقــات فقــط، واإمنــا حيــل و�سيا�ســات 
الهويــة  حملــة  جتــاه  عن�سريــة  اإ�سرائيليــة 
الزرقاء لطردهم خــارج القد�س وخارج كونهم 

مواطنني مقد�سيني.
تاأمــني �سحــي مــن  يرتبــط احل�ســول علــى 
احلكومة االإ�سرائيلية موؤخًرا بوجود املعنيني 
داخــل القد�س اأو خارجهــا، حيث يتوجب على 
الفرد اأن ي�سكن داخل حــدود "بلدية القد�س"، 
واإال فلــن يح�ســل على تكاليف العــالج؛ ما قد 
ي�سبــب موت بع�ــس االأ�سخا�ــس يف الكثري من 
االأحيــان باعتبار احلالة غــري مقد�سية ح�سب 

القانون االإ�سرائيلي.
يقول ح�سني امل�سني وهو من �سكان قرية بتري، 
ومن احلــاالت املت�ســررة من عــدم احل�سول 
على تاأمني �سحي مــن احلكومة االإ�سرائيلية: 
هــو  االإ�سرائيليــة  احلجــج  مــن  الهــدف  "اإن 
داخــل  الفل�سطينــي  الوجــود  علــى  الق�ســاء 
اخلــط االأخ�ســر وبخا�ســة يف القد�ــس، لنهب 
اأرا�سيهم وم�سادرتها". واأ�ساف: "لقد رفعنا 
ق�سايــا كثرية عرب حمامني معروفني للحكومة 
االإ�سرائيليــة ولكــن بع�سهــا ينجــح مــن جهة 
والبع�س االآخر يف�سلها من جهة اأخرى ويحكم 

لنــا باحلكــم اجلائر وهــو اإما قطــع التاأمني اأو 
التهديد ب�سحب الهوية". 

اإن  ومراقبــون  حقوقيــة  موؤ�س�ســات  وتقــول 
القوانــني  مــن  جمموعــة  اأ�ســدرت  اإ�سرائيــل 
اجلديدة واحلديثة املطبقة على الفل�سطينيني 
باآليــات و�سيا�ســة  واليهــود، ولكنهــا مطبقــة 
خمتلفــة متاًما عنــد اليهود عــن الفل�سطينيني، 
ومنهــا الغرامــة املالية الكبرية التــي تفر�سها 
حكومــة اإ�سرائيــل علــى حــاالت التغيــب عــن 
ال�سكــن داخل حدود اإ�سرائيــل، واأي�ًسا �سحب 
التاأمينــات ال�سحية يف حــال التغيب ملدة �ستة 

اأ�سهر عن مكان ال�سكن االأ�سلي.

مطالبة مواطن باإرجاع مليوين �سيقل!
املواطن عمار خالــد ح�سن ديرية من �سكان حي 
املطــار قــرب قلنديا، لــه حكاية اأخــرى. يقول: 
"يف �سهــر اآذار 2009، ُقطعــت خدمات التاأمني 
ال�سحي عنــي وعن عائلتــي، وت�سمل اخلدمات 
خم�س�ســات اجتماعيــة وطبية، بذريعــة اأنني 
وعائلتــي ال ن�سكــن يف القد�ــس، بــل وطالبنــي 
التاأمــني باإرجاع مبلغ مليــون �سيقل قيمة ما قال 
اإنه قدمــه يل ولعائلتي من خدمات وخم�س�سات 
مالية خالل 12 عاًما م�ست". وتابع: "اأح�سرت 
اأوراًقــا ثبوتيــة خمتلفــة تثبــت للتاأمــني اأننــي 
وعائلتــي ن�سكــن داخــل حــدود بلديــة القد�س، 
لكــن التاأمــني رف�س االعرتاف بهــا، واأ�سر على 
اأن البنايــة اأو مــكان �سكننــا هــو خــارج حدود 
بلديــة القد�ــس". واأ�ســاف: "من اأكــرث امل�ساكل 
التــي اأعانيها ب�سبب قطــع التاأمني ال�سحي عني 
هــو اأن ابنتــي ال�سغــرى )اإيان( تعــاين م�ساكل 

�سحيــة عديــدة، وهي بحاجــة اإىل عالج دائم يف 
امل�ست�سفيــات االإ�سرائيلية، واأنــا االآن غري قادر 

على مواكبة احتياجاتها الطبية والعالجية.

حماٍم: حجج عن�سرية 
مــن جهة اأخــرى، يوؤكــد املحامي يف مركــز القد�س 
للحقوق االجتماعيــة واالقت�سادية حممد قدح اأن 
"دولة االحتالل باتت تنتهج ممار�سات الاأخالقية، 
وتتــذرع بحجج واهية لقطــع التاأمني ال�سحي عن 
املنتفعــني به، خا�سة من �ســكان القد�س ال�سرقية، 
فتارة تلغيه ب�سبــب اإقامة املنتفع به خارج حدود 
بلديــة القد�س الأكرث من �ستــة اأ�سهر، وتارة اأخرى 
الأنــه ميتلــك اأو اأحــد اأبنائــه قــوة بدنيــة متكنــه 
مــن العمل، حيــث جتربهم علــى العمــل يف اأعمال 
التنظيف مهما كانــت ال�سهادات احلا�سل عليها اأو 
ا  احلالــة املر�سية التي يعاين منها، �سواء كان م�سنًّ

ا يف مقتبل العمر". عجوًزا اأو �سيدة اأو �سابًّ
وتهدد املخططات االإ�سرائيلية اجلديدة يف تغيري 
م�سار اجلــدار وحدود بلدية القد�س بعزل حوايل 
120 األــف مواطن مقد�سي عن القد�س؛ تعر�سهم 
لفقدان حقوقهم يف احل�سول على خدمات التاأمني 
ال�سحــي، و�سعوبــة تاأمــني متطلبــات احليــاة 
وتهديــد  الكرميــة،  واالقت�ساديــة  االجتماعيــة 

ب�سحب هويتهم املقد�سية ب�سكل كامل.
ويقف املقد�سيون اأمام عقبات كثرية، من اأهمها الو�سع 
التاأمينــات  مــن  ال�سيا�ســي واالقت�ســادي، وحرمانهــم 
ال�سحيــة ودخــول امل�ست�سفيات واالنتفــاع من العالج، 
اإما النقطاع التاأمني ال�سحي اأو للتمهيد ل�سحب الهوية.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالب 

اإ�����ش����رائ����ي����ل مت����ن����ع ال�����ت�����اأم�����ن ال�������ش���ح���ي ع�����ن م��ق��د���ش��ي��ن
وت����ط����ال����ب����ه����م ب��������اإرج��������اع اأث�������م�������ان خ������دم������ات ����ش���اب���ق���ة

احل���دي���ث ع���ن ال�����ش��م��اح ل��ع��م��ال ال��ق��ط��اع 
الغزين اآم��ال  ينع�ض  اإ�شرائيل  اإىل  بالدخول 

دعاء عبد القادر
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مالك اأبو عري�س •

روال �سمرة •

هل �سبق اأن جربت العمل ملدة اأربع ع�سرة �ساعة 
متوا�سلة يف اليوم؟

هذا ما حدث مع كرمي �سالح "31 عاًما" من قرية 
برينبــاال، حيــث عمل يف اأحــد املطاعــم املعروفة 
و�ســط مدينــة رام اهلل اأربع ع�ســرة �ساعة يوميًّا، 
�سبعــة اأيــام يف االأ�سبــوع، دون اأي عطلة، مقابل 

مئة وع�سرين �سيقاًل لليوم الواحد.
ا بالن�سبة لعدد  يقــول كرمي: هــذا املبلغ قليٌل جــدًّ
ال�ساعــات التــي يق�سيهــا يف عملــه، وكذلــك قليل 
ل�سخ�ــس ُيعيل ابًنــا، وهو بحاجــة اإىل تك�سي اإىل 
قريته ب�سكل يومــي عندما يغادر عمله يف ال�ساعة 

الثانية فجًرا.

ال تعوي�ش عن االإ�سابات
وي�سيــف كــرمي، الــذي كان م�ســوؤواًل عــن تقدمي 
االأراجيــل للزبائن: "حتى هــذه اللحظة، فالتعب 
والت�سحيــة مل يكونا م�سكلة كبــرية بالن�سبة يل، 
فاأنــا اأعرف اأن لقمة العي�ــس مرة، ولكن اأ�سبحت 
االأمور خطرية عندما اأ�سبُت يف اإ�سبع يدي اأثناء 
عملي، يف منطقة الوتر اخلطرية، واحتاج ذلك اإىل 
اأربــع قطــب، ولكنني تفاجــاأت اأن �ساحب العمل 
مل يهتــم لذلــك، ومل مينحني تعوي�ًســا وال حتى 
اإجــازًة بعد اإ�سابتي مبا�ســرًة، بل تعدى ذلك اإىل 
حتميله امل�سوؤوليــة يل، قائاًل اإنني غبي ومل اأنتبه 

ل�سحتي اأثناء العمل".
مــرًة اأخــرى يكظــم كــرمي غ�سبــه، ولكــن ت�سوء 
االأمور اأكرث بعد ذلك، فيتهمه �ساحب العمل باأنه 

�ســرق كميًة من مادة املع�ســل. عندها اأدرك كرمي 
اأن االأمــور ال جتــري على ما يــرام، وفجاأة تلقى 
خــرب طرده مــن املطعــم دون �سابق اإنــذار اأثناء 
توجهــه اإىل العمل يف اأحد االأيــام. توجه كرمي اإىل 
حماٍم ورفع ق�سيــًة على املطعم املذكور، لكنه مل 

يفلح يف حت�سيل اأي �سيء.

ماذا يقول القانون؟
ين�ــس قانــون العمل الفل�سطينــي ح�سب املادة 2 
لعام 2000 علــى اأنه ال يجب اأن تتجاوز �ساعات 
العمــل يف اليوم الواحد ت�ســع �ساعات، مع وجود 
عطلٍة ملدة يوٍم واحد تكون مدفوعة االأجر، ولكن 
لغيــاب العقود بني العمــال واأ�سحــاب املطاعم، 
ي�سبــح حق العامل يف خطــر، متاًما كما حدث مع 

كرمي.
كمــا اأ�سبــح مــن الوا�ســح اأن قوانــني ال�سالمــة 
املهنية منتهكٌة ب�سكل �سارخ يف املطاعم واملقاهي 
يف فل�سطني، فاملواد 116 و117 و118 من قانون 
العمــل الفل�سطينــي، تفر�ــس تاأمــني العاملني يف 
من�ســاأٍة مــا، اأًيــا كان نوعهــا، مــن قبــل �ساحــب 
املن�ســاأة، علــى جميــع االإ�سابــات التــي حتدث 
اأثنــاء وجود العاملني يف مــكان عملهم، ولكن ذلك 
غــري موجوٍد يف عدد كبري من املطاعم واملقاهي يف 

فل�سطني.

غياب دور نقابة عمال املطاعم
عبــد اهلل اأحمــد )22 عاًمــا( عمــل ملــدة طويلة يف 

اأحــد املطاعم يف بريزيــت، والأربع ع�ســرة �ساعًة 
ــا اأي�ًسا، وكان احلظ يقف اأحياًنا اإىل جانبه،  يوميًّ
اإذا وافــق  �ساعــًة،  ثــالث ع�ســرة  ملــدة  فيعمــل 
�ساحــب املطعم الــذي يعمل فيه علــى ذلك! ويف 
الوقت ذاته، اتفــق مع �ساحب العمل على راتب 
1500 �سيقل �سهرًيا، ولكنه كان يح�سل يف معظم 
االأحيــان علــى مبلــغ اأقــل من ذلــك بقليــل، حيث 
يدعــي �ساحــب املطعم اأنــه ال ميلك مــا يكفي من 

املال لدفع كامل املبلغ.
اأ�سيــب عبــد اهلل عدة مــراٍت يف يده مــن ال�سكني، 
حيــث كان يعمل يف مطبخ املطعــم، وكان ي�سطر 
الإيقــاف النزيــف عــن طريق �ســراء "�سا�ــس" اأو 
الل�سق من ال�سيدلية على ح�سابه اخلا�س، نظًرا 

لعدم اكرتاث �ساحب العمل.
ويجيب عبد اهلل علــى �سوؤالنا له: ملاذا مل تتوجه 
اإىل نقابــة العمــال يف املطاعــم بال�سكــوى؟ قائــاًل 
ب�ســيٍء من ال�سخرية: "�سمعــت بنقابة فنانني اأو 
نقابــة �سحافيــني، ولكــن مل اأ�سمــع بنقابة عمال 
املطاعــم، الأ�سكــو اإليهــم و�سعــي". وي�سيف اأن 
هنــاك مــن ال يرغــب يف اأن يعرف العامــل حقوقه 

النقابية، من اأجل اإبقائه حتت ال�سيطرة.

النقابة تو�سح
بــدوره، قال خالــد اأبو هــالل رئي�س نقابــة عمال 
يف  ال�سياحيــة  واخلدمــات  والفنــادق  املطاعــم 
فل�سطــني، اإن عدًدا من ال�ســكاوى امل�سابهة ت�سل 
اإىل النقابــة، وتعمــل النقابــة علــى حلهــا، ولكنه 

�������ش������وداء وع������م������ال������ة  ا������ش�����ت�����غ�����ال  ف�����ل�����������ش�����ط�����ن..  يف  وامل�������ق�������اه�������ي  امل������ط������اع������م  ع������م������ال 

عزا تفاقــم امل�سكلة اإىل عدم تطبيــق قانون العمل 
الفل�سطيني، واقت�ساره على اأمور دون غريها.

واأكــد اأن املراقبــة ال�سعيفة علــى تطبيق قانون 
العمــل هي التــي اأدت يف النهاية اإىل عــدم تطبيقه 
من قبــل اأ�سحــاب ال�ســاأن، وهــذا دور احلكومة 

التي يجب اأن تهتم اأكرث بالرقابة.
وحــول ال�سالمة املهنيــة يف املطاعــم واملقاهي يف 
فل�سطــني، عّلــق قائــاًل: "االإ�سابــات يف املطاعــم 
واملقاهي اأقــل اإذا ما قورنت بالقطاعات االأخرى، 
كقطــاع ال�سناعــة مثاًل، ولكــن ال ميكن اإنــكار اأن 
عــدًدا من املقاهي غري مراقبة من ناحية مراعاتها 

لظــروف ال�سحــة وال�سالمــة العامــة، واأنهــا قد 
ت�سبــب م�سكلة كبرية اإذا مــا ا�ستمر الو�سع على 

ما هو عليه".
ونــوه اأبــو هــالل اإىل اأن للنقابة عدًدا مــن الفروع 
يف املُــدن الفل�سطينيــة، ميكــن للمت�سرريــن مــن 
عمــال املطاعم واملقاهــي اأن يلجــاأوا اإليها لتقدمي 
�سكاوى، حيــث �ستعمل الهيئة على حلها بالطرق 
الودية مع اأ�سحاب املطاعم، اأو من خالل اللجوء 

اإىل القانون اإن ا�سطروا لذلك.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالب 

لــكل فل�سطينــي حكايتــه اخلا�ســة يف حتمــل 
عن�سرية االحتالل اال�سرائيلي، وهناك الكثري 
مــن الفل�سطينيني قذفت بهــم احلياة للعمل يف 
اأر�سهم امل�سلوبــة، لي�سبحوا مندرجني حتت 
اأرا�ســي  يف  الفل�سطينيــني  "العمــال  م�سمــى 
1948". وهــوؤالء العمال ي�سكلــون ال�سريحة 
االأكــرب مــن الفل�سطينيــني الذيــن يعانون من 
عن�سريــة االحتــالل، ويتعر�ســون الأ�سعــب 
قبــل  مــن  العن�سريــة  املمار�ســات  اأ�ســكال 

امل�ستوطنني واليهود املتدينني.
العمــال  مــن  خم�ســة  التقــت  "احلــال" 
بطريقتهــم  عــربوا  الذيــن  الفل�سطينيــني 
واملمار�ســات  االأ�ساليــب  عــن  اخلا�ســة 
العن�سرية املجحفــة بحقهم واملتبعة من قبل  

اليهود املتطرفني.

البا�سات" يف  يريدوننا  "ال 
يقــول يو�ســف علــي ب�ســارات )23 عاًما( من 
اخلليــل: "اليهــود املتدينــون هــم ال�سريحــة 
العمــال  مــع  التعامــل  يف  ق�ســوة  االأكــرث 
الطــرق  الفل�سطينيــني، وي�ستخدمــون �ستــى 

واالأ�ساليب الإهانة العامل الفل�سطيني".
واأ�ســاف ب�ســارات: "طريقــة تعامــل اليهود 
معنــا كعمــال فل�سطينيني تختلــف من جماعة 
متطرفــة الخرى، فمنهــم من ال يحبــذ روؤيتنا 
فل�سطينيــون،  اأننــا  ملجــرد  معنــا  والتعامــل 
ومنهــم مــن يعرت�ــس طريقنــا ومينعنــا مــن 
التنقل يف با�سات نقل الركاب، واإ�سافة لذلك، 
فاإنهــم يختلقون امل�ســاكل معنا ليجربونا على 
االعتــذار علــى ذنــب مل نقرتفــه، اأو النــزول 

من و�سيلــة النقل، وهذا امل�سهــد يتكرر ب�سكل 
يومي".

العن�سريــة  "املمار�ســات  اأن  يو�ســف  واأكــد 
املتبعــة بحــق العامــل الفل�سطينــي تتعــدى 
اجلانــب االأخالقــي، ففــي كثري مــن االأحيان، 
ال�ستائــم  اأنــواع  الأق�ســى  العامــل  يتعر�ــس 
واالإهانــات، عــدا عــن اال�ستفــزاز الدائــم من 
قبــل امل�ستوطنــني، وهذا مــا يدفعنــا يف كثري 
مــن االأحيان اإىل الرد عليهــم بنف�س االأ�سلوب، 

واأحياًنا ن�سطر للتدافع باالأيدي".
واأ�ســاف ب�ســارات اأن معاناتنــا االأكرب عندما 
يتهمنــا اليهــود املتدينون بالتحر�ــس بالن�ساء 
اليهوديــات، وهذا ما يدخلنــا يف متاهة الدفاع 
عــن النف�ــس اأمــام اأنا�ــس ال يعرفــون �سمــات 
االإن�سانيــة مــن جهــة، ويقلبــون احلقائق من 

جهة اأخرى.
وال ت�ستهــدف اعتــداءات املتطرفــني �سريحة 
بعينها، فقد بني ب�سارات اأنها تطال كل العمال 
الفل�سطينيــني على اختــالف فئاتهم العمرية، 
واأنــه ال يوجد عامــل فل�سطينــي مل يذق طعم 
اجل�سديــة،  واالعتــداءات  والــذل  االإهانــة 
خا�ســة اإذا كان هــذا العامــل يف مــكان عمــل 
يتجمع فيه اليهود وال يوجد فيه فل�سطينيون.

اإهانات و�ستائم دائمة
مــن جهتهــا، قالــت املواطنــة مهيبــة مو�ســى 
داخــل  وتعمــل  طولكــرم،  مــن  عاًمــا(   40(
اخلــط االخ�ســر: "اإن املمار�ســات والتفرقــة 
العن�سريــة مــن قبل اليهــود املتدينــني تطال 
كل العمــال الفل�سطينيني، �ســواء كانوا رجااًل 

العن�شرية" على  للتغطية  واأكاذيب  مزاعم  امل�شتوطنن  بن�شاء  "التحر�ض 

احل����اف����ات يف  ت���و����ش���ي���ل���ه���ا  ال����ي����ه����ود  امل����ت����ط����رف����ون  ي����ري����د  ل  غ���ري���ب���ة  ك����ائ����ن����ات  ال������ع������رب..  ال����ع����م����ال 

اأو ن�ســاء، باالإ�سافــة النتهاكهم كل احلرمات، 
وال يتعاملــون بلباقــة معنا، فكــون الواحدة 
منــا عاملــة فل�سطينية يــربر االعتــداء عليها 

بال�ستائم واإهانتها و�سربها".
وا�سافــت مو�ســى اأن ال�سلــوك الــذي يتبعــه 
كعامــالت  جتاهنــا  املتدينــون  اليهــود 
دائًمــا  ون�سعــى  مقبــول،  غــري  فل�سطينيــات 
حلمايــة اأنف�سنــا منهــم، الأن وجودنــا معهــم 
يف نف�ــس املكان قــد يعر�سنــا لالعتــداء بكافة 
اأ�سكالــه، كمــا اأن نظراتهــم لنا كن�ســاء ت�سكل 
ابتــزاًزا كبرًيا لنا، عدا عــن املخاوف الكبرية 
مــن ت�سرفاتهــم، وهــذا مــا يدفعنــا يف بع�س 
االأحيان لطلب نقل مكان العمل خوًفا تعر�سنا 

لالأذى.

العمل" نحتاج  الأننا  "ن�سرب 
يف ال�سيــاق ذاتــه، عــرب العامل عــالء جاد اهلل 

)32 عاًمــا( من بلــدة طمــون اإن "املمار�سات 
ال  الفل�سطينيــني  العمــال  جتــاه  العن�سريــة 
تــدل اإال على احلقد الدفني الــذي يكنه اليهود 

املتدينون للعمال الفل�سطينيني والعرب".
وقــال جــاد اهلل: "اإننــا ُنهان يف اليــوم ع�سرين 
مــرة، لكننا نتحمل ون�سرب، فقط الأننا بحاجة 

لهذا العمل لتوفري حياة كرمية الأطفالنا".
اأمــا العامــل جمال مو�ســى )50 عاًما( من دير 
بلــوط، فقــال: "اليهود املتدينــون ي�ستهزئون 
بنــا وينظرون اإلنيا باحتقــار، هذا على خالف 
املعاملــة القا�سية اأثناء العمــل". واأ�ساف اأن 
معظم اليهــود يتجنبون احلديــث اأو التعامل 
معنــا، وهــذا اأف�سل لنــا، فالتجاهــل يف بع�س 

االأحيان اأف�سل بكثري من االإهانة.

مالب�سنا" من  "يقرفون 
ويف حديثنــا مــع العامــل حممــد عبــد اهلل 

)25 عاًمــا( مــن جنني، قــال: "املمار�سات 
العن�سريــة مــن قبــل امل�ستوطنــني باتــت 
ــا بالن�سبة لنا، فــكل يوم نعي�س  اأمــًرا عاديًّ
املعانــاة ذاتها، وخا�ســة عندما نلتقي مع 
امل�ستوطنــني واليهــود املتدينــني يف نف�س 
املــكان، حيــث تبــداأ االإهانــات واالألفــاظ 

البذيئة".
اليهــود  "تعامــل  اأن  اهلل  عبــد  واأ�ســاف 
مــن  يخلــو  ال  الفل�سطينيــني  العمــال  مــع 
ال�سخرية، خا�ســة عندما جنل�س يف حافلة 
نقــل الركاب، فمن املواقــف التي ال اأن�ساها 
عندمــا ركبت يف حافلة وكان بجانبي مقعد 
فــارغ فلــم يقبــل اأحــد  اجللو�ــس بجانبي 
ب�سبب مالب�سي، عدا عن �سماعي لهم�ساتهم 

و�سحكاتهم علي".

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

جمال مو�سى.عالء جاد اهلل.حممد عبداهلل.
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جنان اأ�سامة ال�سلوادي •

حاورها: حممود عو�س اهلل

ال�شحافية عمرية ها�ض يف حوار مع "احلال":
اأك�����������ون حم������اي������دة يف ه�������ذا الجت�������اه ول�������ن  م���ن���اه�������ش���ة الح��������ت��������ال..  الأ������ش�����ا������ش�����ي  م����ب����دئ����ي 

عمــرية ها�س �سحافيــة ي�سارية جن�سيتها اإ�سرائيليــة، لكن مواقفها 
لي�ســت كذلــك، جالت �سوارع ال�سفــة وغزة على مــدار عقدين، وما 
نفت من قبل  فتئت تكتب عن معانــاة الفل�سطينيني من االحتالل. �سُ
"منظمــة �سحافــة بال حدود" يف قائمــة ن�سرتها املنظمة، كواحدة 
مــن بني 100 �سحــايف حول العامل يحملون لقــب اأبطال املعلومات. 
وهي ال�سحافية االإ�سرائيلية الوحيدة التي ت�سكن مع الفل�سطينيني 
يف غــزة ورام اهلل، وقــد اعتقلتهــا �سلطــات االحتــالل مرتني بدعوى 
دخولهــا لقطاع غزة. وهي اأي�ًسا �ساحبــة عمود م�سهور يف �سحيفة 
حتــت  الفل�سطينــي  الواقــع  عــن  للكتابــة  خ�س�ستــه  "هاآرت�ــس"، 

االحتالل. 
االآتي:  احلوار  معها  واأجرت  ها�س  "احلال" قابلت 

• طاملــا كنــِت يف الواجهــة وا�سطدمــت مــع الدولــة االإ�سرائيليــة. بع�ــس 
االإ�سرائيليني يتهمونك اأنك منحازة للفل�سطينيني. ماذا تقولني بهذا ال�سدد؟
- عندمــا يقولون يل اإنني منحــازة اإىل الفل�سطينيــني، اأقول لهم اإنها 
لي�ســت م�ساألــة انحياز، بــل دور ال�سحافــة هو الرقابــة على مراكز 
القــوة، وحكــم اإ�سرائيــل املفرو�ــس علــى الفل�سطينيني خــري مثال 
علــى ذلك. دوري ك�سحافية اأن اأراقب هــذا. اإنها لي�ست م�ساألة حب 
للفل�سطينيــني، بــل هــي اأواًل م�ساألة فهــم دوري ك�سحافيــة، وثانًيا 

الت�سكيك دائًما يف القوة والهيمنة. 
• ما موقفك من االحتالل االإ�سرائيلي؟ 

- بالطبــع، من ناحيــة �سخ�سية، ال اأخفي اأبدا ان مبــداأي اال�سا�سي هو 
اأنني �سد االحتالل. بهذا املفهوم فاأنا ال ولن ا�ستطيع اأن اأكون حمايدة. 
• لــو حتدثيننــا عن حال ومالمح االإعــالم االإ�سرائيلي خالل احلرب 

االأخرية؟ وكيف قيدت الرقابة الع�سكرية عملكم؟
- خــالل احلــرب، وكمــا يف االأيام العاديــة، ال توجد رقابــة ر�سمية 
عامــة اأو رقابة موؤ�س�ساتية على ال�سحافة. الرقابة الع�سكرية تكون 
ا ال تخ�سني. اأمــا بخ�سو�س التقارير  فقــط على اأ�سياء حمــددة جدًّ
التــي اأن�سرهــا، فال رقابــة عليهــا. اأ�ستطيــع اأن اأن�ســر يف "هاآرت�س" 
تقارير تعتمد على �سهادات فل�سطينيني وحتليالت تنتقد ال�سيا�سات 
االإ�سرائيليــة ولي�ســت عليهــا رقابــة. امل�سكلة لي�ست حــول الرقابة، 
ميكننــا اأن منار�س حقنــا يف التعبري عن الراأي وحريــة املعلومات، 
ولكــن لالأ�سف اجلمهــور االإ�سرائيلــي ال يريد املعرفة بهــذا ال�سدد. 
االأغلبيــة الكــربى مــن االإ�سرائيليــني ال تريــد اأن تقــراأ وال تريد اأن 

تعرف احلقيقة.  
• هل تعتقديــن اأن ال�سحافة يف اإ�سرائيل مهنية يف تغطيتها لعذابات 

الفل�سطينيني يف ال�سفة، مبا فيها القد�س ال�سرقية؟
- اأنــا اأف�ســل جتنب كلمة "عذابات"، الأنها حتــول االنتباه من منفذ 
�سيا�ســة القمــع وال�سلــب اإىل النا�س امل�ستهدفــني. اأقــول دائًما اإنني 
اأكتــب حــول ال�سيا�ســة االإ�سرائيليــة واالحتــالل، وم�ســادري هنا 
لي�ســت وثائــق �سريــة اأو ت�سريحــات �سيا�سية، ولكن هــي �سهادات 
النا�ــس وق�س�ــس حياتهم و�سمودهم. وال�سحيفــة التي اأعمل فيها، 

الكتابة. يف  الطريقة  هذه  وت�سجع  ترحب  "هاآرت�س"، 
• ماذا بالن�سبة لو�سائل االإعالم االأخرى؟

- اهتمــت و�سائــل االإعــالم االإ�سرائيلية االأخــرى اأكــرث مب�ساألة اأن 
املجتمــع االإ�سرائيلي كان �سحية العنف الفل�سطيني، وغطت القليل 
ا مــن العــدوان االإ�سرائيلــي، وباالأغلــب، كان اإعــادة للروايــة  جــدًّ
االإ�سرائيليــة الر�سمية. بالن�سبة لالإعــالم اال�سرائيلي، فاإن االحتالل 
طبيعــي وال ي�سكل مادة اإخبارية. يكتبــون حول اإطالق نار من قبل 
الفل�سطينيــني، اأو �سخ�ــس اأ�سيب بحجارة، ولكــن ال يكتبون حول 
احليــاة اليومية حتت االحتالل االإ�سرائيلــي. با�ستثناء "هاآرت�س"، 
ال تريــد و�سائــل االإعــالم االإ�سرائيليــة االأخــرى اأن تكــون مهنية يف 
تغطيتهــا لل�سيا�ســة االإ�سرائيليــة جتــاه الفل�سطينيــني. يف القد�س، 
علــى �سبيــل املثال، غطت و�سائــل االإعالم االأخرى كثــرًيا ما �سميت 
اأمثلة على التمييز  اإىل ذكر  اأدى ذلــك  "انتفا�ســة االطفال"، ورمبا 
ال�سديد يف هذه املدينة، ولكن قبلها، مل ياأخذ ذلك املو�سوع االهتمام 

الذي ي�ستحقه.
• ال�سحافة يف اإ�سرائيل انعكا�س لواقع االحتالل هنا. األي�س كذلك؟

- ال�سحافــة االإ�سرائيليــة ب�ســكل عام جــزء من املجتمــع، ولي�ست 
منف�سلــة عنــه، وهــي متثــل القــراء الذيــن ي�ستفيــدون مــن و�سع 

االحتالل احلايل. 
• من خالل متابعتك، ما هو تقييمك الآثار حركة املقاطعة االقت�سادية 

جتاه اإ�سرائيل عامليًّا؟
- املجتمــع االإ�سرائيلــي يعي�س حيــاة اعتيادية مزيفــة، وال حاجة 
الأقــول لكــم ملاذا هي  مزيفة. كل �سيء يهز هــذا التظاهر باالعتيادية 
وي�سو�ــس املجتمع ويخلــق �سقوًقا بغرور املجتمع، مهــم. اإن حملة 
املقاطعــة ا�ستطاعت اأن حتقق ذلك خــالل ال�سنوات املا�سية، ولكن 

ال تاأخــذوا االنطباع اأن عالقات اإ�سرائيل االقت�سادية اأو االأكادميية 
اأو الثقافيــة قد تاأثرت عميًقــا بذلك. هناك حمالت يف اخلارج اأيقظـت 
الوعــي لدى النا�س، علــى �سبيل املثال، مقاطعــة ال�سركات التي لها 
ا�ستثمــارات مبا�ســرة باالأرا�ســي املحتلــة �سنــة 1967 اأو اأ�سطول 
احلريــة لغزة. هناك رجال اأعمال ا�سرائيليون يعربون عن تخوفهم 
مــن اأن هــذه الظاهــرة �ستتو�سع. ولكن هــذا ال يعنــي اأن االقت�ساد 
االإ�سرائيلي �سينهار ب�سببها، خا�سة اأنه يعتمد ب�سكل كبري على بيع 

االأ�سلحة واخلربات االأمنية لبلدان اأخرى.
• ما هي ال�سبل املمكنة لت�سبح هذه احلملة اأكرث فعالية؟ 

- مــا �سيوؤثر على هذا االحتالل هــو اأمران اثنان: مقاطعة الريا�سة 
االإ�سرائيليــة، وفر�ــس احل�ســول على فيــزا لدخــول االإ�سرائيليني 
للبلــدان االأوروبية. يف الوقت احلايل، ي�سافر االإ�سرائيليون من دون 
فيــزا اإىل اأوروبــا، واذا قيل لهــم اإن فر�س الفيزا علــى دخولهم هذه 
البلــدان جاء ب�سبب خرق اإ�سرائيل للقانــون الدويل وعدم احرتامها 
حلقــوق االن�سان؛ فاإن من �ساأن ذلــك اأن يفهم االإ�سرائيليني اأن هناك 

ثمًنا لالحتالل، ولي�س فقط الربح. 
• ماذا عن االآثار التي تركتها حملة مقاطعة الفل�سطينيني للمنتجات 

االإ�سرائيلية موؤخًرا؟
- اأعتقــد اأن ذلك ال ي�سكل تاأثرًيا كبــرًيا على ال�سركات االإ�سرائيلية. 
لكــن لــه دور مهــم داخــل املجتمــع الفل�سطينــي. واأالحــظ اأن هناك 
العديــد من املحــال الفل�سطينية تبيــع �سلًعــا اإ�سرائيلية وحتى غري 

ال�سرورية منها وال تلتزم بهذه احلملة.  
•  ك�سحافيــة متابعــة لل�ســاأن الفل�سطينــي، ما هــي مالحظاتك على 

واقع الفل�سطينيني اليوم؟
- �ستقراأون عن ذلك يف كتابي القادم.

• كيــف تعقبني على احليلولــة دون م�ساركتك يف نــدوة داخل حرم 
جامعة بريزيت قبل اأ�سابيع؟

- اأكتفــي بالقــول اإن املو�سوع مو�ســوع نقا�س فل�سطينــي داخلي، 
وحتــى اأكرث مــن ذلك، فهــو نقا�س حــول مواقــف ومفاهيــم الي�سار 

ومبادئه. 

بعــد العــدوان االأخــري على قطــاع غزة، �سهــدت متاجــر االأغذية 
يف بع�ــس بلــدان العــامل وفل�سطــني، مقاطعــة كبــرية للمنتجــات 
االإ�سرائيليــة، ودخــل علــى خــط املقاطعــة الكثري مــن القطاعات 
التجاريــة، لكن قطاع مــواد التجميل ظل بعيــًدا ومل يقل اأحد عنه 
�سيًئا، علًما اأن اأ�سواقنا تعج مبنتجات جتميل �سنعت يف اإ�سرائيل.
م�سوؤولــني  والتقــت  االأ�ســواق  يف  بجولــة  قامــت  "احلــال" 

وحاورتهم حول مقاطعة منتجات التجميل االإ�سرائيلية.

�ساحب متجر: ال يوجد بديل حملي
وقــال اأنطــوان، �ساحــب اأحد حمــالت م�ساحيــق التجميل: اإن 
حجــم املنتجــات االإ�سرائيليــة التي ت�سلني من مــواد التجميل 
تقــارب 50%، وحملــة املقاطعــة مل توؤثــر علــى مبيعاتــي الأن 
امل�ستهلــك مل يجــد بديــاًل عــن املنتــج االإ�سرائيلــي، واإذا اأراد 
مقاطعة املنتــج االإ�سرائيلي، فلن يجد �ســوى املنتج االأمريكي 

الذي يدعم اأواًل واأخرًيا اإ�سرائيل من خالل عائدات اجلمارك.
واأ�ساف: "تف�سل �سركات مــواد التجميل الفل�سطينية التعامل 
مــع ال�ســوق االإ�سرائيلية ب�سبب وجــود وكيــل مبا�سر و�سوق 

كبرية، ونقبل عليها نحن التجار النخفا�س اأ�سعارها".
ويقول زياد ذياب، وهــو �ساحب متجر مواد جتميل اآخر: "اإن 
اأ�سعار املنتج االإ�سرائيلي اأقل من اأي منتجات حملية اأو عاملية 
اأخــرى، وامل�ستهلك يبحث عن اأقــل االأ�سعار". وي�سيف: "على 
الرغــم من وجود منتجــات حملية يف متجرنــا ونقوم بالرتويج 
لهــا، اإال اأن امل�ستهلــك ال يقبــل اإال علــى املنتــج االإ�سرائيلــي اأو 

االأجنبي اأو االأمريكي".

مواد اأولية تخ�سع للفح�ش
واأفــادت خبــرية التجميل ماجــدة اإبراهيــم: "اإن �سبب ابتعاد 
النا�ــس عن املنتج املحلي هو عــدم الت�سويق اجليد له، وبالتايل 
يفقــد امل�ستهلــك ثقته باملنتــج املحلــي، ويعتقد اأنــه ذو جودة 
اأقــل، علًما باأن مواد التجميل املحليــة ممتازة وجودتها عالية، 
وامل�سكلــة تكمن يف اأ�سحاب املحال التجارية الذين ال ي�سوقون 

للمنتج املحلي ب�سكل جيد".
وعــن االإنتاج املحلي، ت�ســرب اإبراهيم مثــاًل يف �سركة "بيوتي 
كود" مل�ستح�سرات التجميل يف بيت �ساحور، وتقول اإنها �سركة 
حملية حت�سر املــواد اخلام من م�سانع اأوروبا، وتخ�سع هذه 
املــواد للفح�س الطبي يف معامــل وزارة ال�سحة، لذلك تباع يف 
ال�سيدليــات ومراكــز العــالج والعيــادات الطبيــة، على عك�س 
املنتجــات االإ�سرائيلية، التــي يقت�سر بيعها علــى متاجر مواد 

التجميل ويف ال�سوارع.

ي�سرقون حتى اجلمال
وتقــول نتــايل امل�ســري )22 عاًمــا(: "�سرقــت اإ�سرائيــل الفــن 
والثقافة والرتاث واملاأكــوالت الفل�سطينية، ويبدو اأن الفتيات 
الفل�سطينيــات مل يدركــن اأي�ًســا اأن اجلمــال الفل�سطيني �سرق 
منهــن حني ا�ستخدمــن تلك املنتجات، فمــا الفائدة من مقاطعة 
بعــد  اإ�سرائيلــي  اخلارجــي  ومظهرنــا  االإ�سرائيلــي  احلليــب 

ا�ستخدامنا لتلك املواد".
مــن جهتهــا، قالــت ال�سابة داليا عبــد اجلواد )20 عاًمــا(: "اإن 
مــواد التجميــل لي�ست مــن اأ�سا�سيات احلياة، فهــي لي�ست مثل 

احلليــب، وبالتايل، فاملقاطعــة االأ�سا�سية يجب اأن تن�سب على 
املــواد الغذائيــة". وفيمــا يخ�س مو�ســوع مقاطعــة منتجات 
التجميل االإ�سرائيلية، راأت عبد اجلواد اأن امل�سوؤولية يجب اأال 
تلقى على الن�ساء وحدهن، بل على كل اجلماعات ال�ساغطة يف 

ق�سايا املقاطعة.
واأ�سافــت: "ب�سكل عام، ولي�س يف �سيــاق املقاطعة حتديًدا، 
جنــد اأن اال�ستهالك خرج من مو�ســوع احلالة اال�ستعمارية 
التــي نعي�ــس فيهــا، وامل�سلحــة الذاتيــة اأ�سبحــت اأهــم من 
امل�ساألــة اجلماعية، بالتــايل، عندما يدخل االأفــراد للتب�سع، 
فهــم ي�ســرتون منتًجــا براأيهم يخــدم وال يكلــف، وهنا تكمن 
م�سوؤوليــة حمــالت املقاطعــة يف الربــط الدائــم بــني الظرف 
اال�ستعمــاري واملنتــج االإ�سرائيلي ودور الفــرد يف املقاومة، 
وم�سوؤوليــة اجلماعــات ال�ساغطة اأن تطالــب بفعاليات اأكرث 
جديــة يف مراقبــة املنتج الفل�سطيني وت�سويقــه الإيجاد بديل 

عن االإ�سرائيلي.
وال تقت�ســر امل�ساألــة علــى �سراء مــواد التجميــل اأو غريها من 
مــاركات اإ�سرائيليــة، كمــا تقــول ال�سابــة ق�ســم القا�ســم  )23 
عاًما(، بل اإن "مكمــن اخلطورة يف �سراء الب�سائع االإ�سرائيلية 
والعــزوف عــن املقاطعــة عند قطاع كبــري من النا�ــس، بالرغم 
مــن اجلهــود احلثيثــة للمقاطعة، لكــن قد يعود ذلــك اإىل نق�س 
االإرادة واالفتتــان بامل�ستعمــر ومنتوجاتــه، ومــا يعك�سه ذلك 
مــن تاأثري عميق على بنيــة الوعي عند النا�ــس وت�ساحلهم مع 
واقعهــم امل�ستَعمــر، باالإ�سافة اإىل املاأ�ســاة من حتول املقاطعة 

اإىل احتفالية تنتهي مع انتهاء احلدث".

��ا ����ش���ي���دت���ي: ان���ت���ب���ه���ي.. ف���ق���د ي���ق���ت���ل اأح����م����ر ����ش���ف���اه���ك ط����ف����ًا ف��ل�����ش��ط��ي��ن��يًّ

املقاطعة م�ستمرة
وتقــول �ساميــة البطمة اأ�ستــاذة االقت�ســاد يف جامعة بريزيت 
"بــداأت  ا�سرائيــل:  ملقاطعــة  الفل�سطينيــة  احلملــة  وع�ســو 
حملــة املقاطعة عــام 2005 لل�سغط علــى اإ�سرائيل يف خمتلف 
االجتاهات الثقافية واالأكادميية واالقت�سادية، وبعد العدوان 
على غزة، كان للحملة ح�سور على ال�ساحة الفل�سطينية، لكنها 
اقت�ســرت على املــواد الغذائية ب�سبب وجــود بديل حملي، اأما 
املــواد االخرى، مثــل مواد التجميــل، وعلى الرغــم من وجود 

�سركة يف بيت �ساحور، فلم ينجح ت�سويقها للم�ستهلكني".
واأو�سحــت اأن ن�سبــة مــا ت�ستــورده ال�ســوق الفل�سطينيــة مــن 
ا، وبالتايل،  ب�سائــع اإ�سرائيلية ت�سل اإىل 3،4 مليــار دوالر �سنويًّ
فــاأي ا�ستغناء عن هذه املواد �سيح�سن و�سع التاجر الفل�سطيني 
من جهــة، وي�سكل و�سيلة �سغــط على اجلانــب االإ�سرائيلي من 

جهة اأخرى.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

عمرية ه�س.
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حممد عمر

مهند ال�ساعر •

ت�سببــت حوادث ال�ســري، ح�سب االإح�ســاء الفل�سطيني يف 
عــام 2010 بوفــاة 256 �سخ�ًســا، ويف عــام 2011 بوفاة 
211 �سخ�ًســا، ويف 2012 بوفــاة 213 �سخ�ًســا، ويف عــام 
غــزة.  ال�سفــة وقطــاع  بوفــاة 224 �سخ�ًســا، يف   2013
ا ويو�سح مدى اال�ستهتــار باأرواح  وهذا العــدد كبري جــدًّ
املواطنني وعدم فر�س اإجراءات �سارمة من قبل االأجهزة 

التنفيذية لل�سلطة بحق مرتكبي احلوادث.
وحت�سد حوادث ال�سري يف فل�سطني، خا�سة مع بداية كل 
�ستــاء اأرواح ع�ســرات املواطنني، م�سكلــة قلًقا وهاج�ًسا 
يــوؤرق كافــة اأفــراد املجتمع، حيــث ت�ستنــزف الطاقات 
اإىل مــا تكبــده  الب�سريــة واملــوارد املاديــة، باالإ�سافــة 
للمواطنــني مــن م�ســاكل اجتماعيــة ونف�سيــة وخ�سائــر 
ماديــة، وهو مــا يتطلــب اإيجاد حلــول �سريعــة وعملية 
قــادرة على التقليل واحلد منها وفق خطة عمل م�سرتكة 
بــني املواطــن نف�ســه واإدارة املــرور واأجهــزة ال�سرطة 

الفل�سطينية.
ورغــم البنيــة التحتيــة اجليــدة، خا�ســة علــى الطــرق 
اخلارجية يف املحافظــات ال�سمالية )ال�سفة(، اإال اأن اأغلب 
احلوادث القاتلة تقع عليها ب�سبب ال�سرعة الزائدة، حيث 
�ســكل اأكربها حادث ال�سري االأليم الــذي وقع يف حافلة نقل 
طــالب يف بلدة جبع �سمــال القد�س راح �سحيته 10 اأطفال 

عام 2011.

اإدارة املرور: 90 % من احلوادث 
�سببها العن�سر الب�سري

بــدوره، علــق املهند�ــس فــاروق عبــد الرحيــم مديــر عام 
هند�ســة الطرق املكلف بقولــه اإن 90 % من حوادث ال�سري 
�سببهــا العن�ســر الب�ســري، و5 % ب�سبــب املركبــة، كــون 

العن�سر الب�سري هو الطرف العاقل يف هذه املعادلة.
واأ�ســاف عبــد الرحيــم يف مقابلــة مــع "احلــال" اأن هناك 
عوامــل اأخــرى ناجتة عــن الطريــق واملركبــة نف�سها، قد 

ت�سبب حوادث ال�سري يف فل�سطني.
واأكــد عبــد الرحيــم اأن حــوادث ال�ســري يف فل�سطــني تزيد 
ن�سبتها مع بداية ف�سل ال�ستاء، باعتبار اأن ظروف القيادة 
يف ال�ستــاء ت�سنف �سمن الظــروف ال�سعبة، باالإ�سافة اإىل 
الكثري مــن العوامل التي قد تطراأ علــى ال�سائقني ب�سورة 
مفاجئــة، مثل رطوبــة ال�سوارع مبجرد �سقــوط االأمطار، 
حيث االأتربة والزيوت وال�سحوم، وبالتايل تزداد اللزوجة 

بني اإطارات املركبة والطريق ما يوؤدي اإىل انزالقها.
وطالــب مدير عــام هند�ســة الطــرق يف وزارة املوا�سالت 
ال�سائقــني واملواطنــني باأخــذ اأق�ســى درجــات احليطــة 
واحلــذر على ال�سوارع، وعدم ال�سري ب�سرعة كبرية، كون 

اأغلب احلوادث ناجتة عن زيادة ال�سرعة.

ال�سرطة: ال�ستاء ي�سكل هاج�ًسا 
بــدوره، اأكــد الناطــق با�سم ال�سرطــة الفل�سطينيــة املقدم 
لــوؤي اإرزيقــات اأن بداية ال�ستاء دائًما ت�ســكل هاج�ًسا لدى 
املواطنــني، وحت�ســد اأرواح عدد كبــري منهم، موؤكــًدا اأن 
ت�ســكل طبقة لزجــة على الطرقــات يت�سبب بعــدم متا�سك 
االإطــارات على ال�سارع ب�سكل جيد، خا�سة عند ا�ستخدام 
الفرامــل، االأمــر الذي يــوؤدي اإىل انــزالق املركبــة ووقوع 

احلادث.
كمــا اأرجــع اإرزيقــات �سبب ارتفــاع احلــوادث على طرق 
ال�سفــة اإىل عدم التزام ال�سائقــني بقواعد املرور وال�سرعة 
امل�سمــوح بهــا، التــي تتنا�ســب مــع ظــروف كل طريــق، 
باالإ�سافــة اإىل ا�ستخدام ال�سائقــني للهواتف املتنقلة خالل 

القيادة.
وحــول دور ال�سرطــة يف التقليــل من هذه احلــوادث، بني 
ارزيقــات اأن �سرطة املرور الفل�سطينية تقوم بعمل فح�س 
�ستوي للمركبــات وحترر املخالفــات لل�سائقني املخالفني، 
باالإ�سافــة اإىل دورهــا يف االإر�ساد والتوعيــة عرب املدار�س 
واجلامعــات واملوؤ�س�ســات التعليميــة االأخــرى مــن خالل 
تقــدمي الن�سائــح واالإر�ســادات والقواعــد ال�سليمــة عــرب 
و�سائــل االإعالم املحلية لتوعيــة املواطن وال�سائق بكيفية 

ال�سري على الطريق باأمان.
وبــني اإرزيقــات اأن ال�سرطة الفل�سطينيــة حتاول يف بع�س 
احلــاالت توقيف ال�سائق املخالــف اأو املت�سبب باحلوادث 
وحتويلــه للنيابــة و�سحــب رخ�ستــه وحجــز املركبــة يف 
حماولــة لردعــه وردع غريه مــن ال�سائقني غــري امللتزمني 

بقوانني املرور.
وقال اإرزيقات اإن اأف�سل الو�سائل للتقليل من حدة حوادث 
ال�ســري هو االلتــزام بقوانــني وقواعد ال�ســري والتعليمات 
واإر�ســادات ال�سرطــة، وقيــادة املركبــة ب�سرعــة معقولة 
تتنا�ســب وظــروف الطريــق وعــدم ا�ستخــدام الهواتــف 

وو�سع حزام االأمان ب�سكل دائم.
وفيمــا يتعلــق بحمــالت ال�سرطة مــع بداية ال�ستــاء، اأكد 
اإرزيقات اأن حمالت املــرور م�ستمرة وهناك �سبط وحجز 

لهذه املركبات ب�سكل يومي يف كافة حمافظات ال�سفة.

الدفاع املدين: دورنا مقت�سر 
على احلوادث الكبرية

مــن جهتــه، اأكــد الرائد لــوؤي بني عــودة مديــر العالقات 
العامة واالإعالم يف الدفــاع املدين الفل�سطيني اأن دورهم يف 
احلــوادث املروريــة يقت�سر على تقــدمي االإنقاذ يف حاالت 

احلــوادث الكبــرية التــي ت�ستدعــي تدخل طواقــم الدفاع 
املدين.

وفيمــا يتعلق باالآليات التي تقوم بهــا طواقم الدفاع املدين 
حال وقوع احلوادث الكبرية، قال عودة اإنه "عند و�سول 
بالغ من ال�سرطة اأو املواطنني اأو الهالل االأحمر، ي�ستدعي 
وجــود الدفاع املــدين، على الفــور تتحرك �سيــارة االإنقاذ 
املخت�ســة يف حــوادث ال�ســري والتــي توجــد فيهــا معدات 
خا�ســة للتعامــل مــع حــوادث ال�ســري مثل معــدات الفتح 
والق�ــس والقطع الهيدروليكي، وتتوجــه اإىل املكان وتقوم 
اأواًل بعمليات االإنقاذ ح�سب االأ�سول من اإبعاد للمواطنني 
وفــك بطارية ال�سيــارة والبدء باإخــراج امل�سابني والتاأكد 
من طبيعة اإ�ساباتهم، وقد ي�ستدعي ذلك ا�ستخدام معدات 
الق�ــس والقطــع الهيدروليكيــة من اأجل اإخــراج امل�سابني 
ومــن ثــم ت�سليمهم للخدمــات الطبية اأو الهــالل االأحمر اأو  
�سيــارات االإ�سعــاف املتواجــدة يف املــكان، ليت�سنى نقلهم 
اإىل امل�ست�سفيــات اأو املراكــز ال�سحية وتقــدمي االإ�سعافات 

الالزمة والعالج لهم".
كمــا نا�ســد املــارة �ســرورة االنتبــاه اأثنــاء ال�ســري علــى 
الطرقــات خا�سة من االنزالق الذي قد يــوؤدي اإىل حوادث 
ده�ــس، وقــال: "يف التــاأين ال�سالمــة ويف العجلــة الندامة، 
ونقول اإن درهم وقاية خري من قنطار عالج، حتى نتال�سى 
وقوع حوادث ال�ســري، ودائًما نو�ســي االإخوة املواطنني 
وال�سائقــني يف حاالت حوادث ال�سري بعــدم التجمهر حول 
املركبــات، و�سرعــة االت�ســال باجلهــات املخت�ســة مثــل 
الدفــاع املدين 102 والهالل االأحمــر 101 وال�سرطة 100، 

ا". وهذه مهمة جدًّ

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالب 

حوادث ال�شري حت�شد اأرواح 648 مواطًنا يف ثاث �شنوات.. وال�شتاء يفتح الباب للكابو�ض

تعــاين كرة القدم يف فل�سطني مــن �سعوبات كثرية، لعل اأبرزها 
موؤخــًرا االأ�ســرار والدمــار الذي حلــق باملالعــب الرئي�سية يف 

قطاع غزة، وعلى راأ�سها ملعبا فل�سطني والريموك.
وقال مدير ملعب الريمــوك هاين الطناين اإن امللعب الذي تعر�س 
للق�ســف يف حــرب عــام 2012، مل يتعر�س يف احلــرب االأخرية 
للق�ســف املبا�ســر، ولكــن هنــاك اأ�ســرار غــري مبا�ســرة حلقــت 
بامللعــب، تتمثل يف بقاء اأر�سية امللعب مــا يقارب 40 يوًما دون 
ري، لعــدم قدرة املوظفني على القيام بعملهم، الأن االحتالل كان 
ي�ستهدف كل ما يتحــرك على االأر�س. وح�سب الطناين، فاحلرب 
اأدت اإىل توقف البناء، ويحتاج امللعب ما يقارب 380 األف دوالر 
الإعادة اإعماره، حيث يعاين من دمار كامل يف املدرجات ال�سرقية. 
ويفتقــد قطاع غزة اإىل بنية حتتية ريا�سية، فيما ا�ستطاع رئي�س 
احتــاد كرة القدم اللواء جربيــل الرجوب اأن ين�سئ بنية حتتية 

ريا�سية جديدة يف وقت ق�سري بال�سفة الغربية.

مالعب متهالكة
واأو�سح الطناين اأن ملعب رفح الذي تلعب عليه كل الدرجات يف 
املنطقة اجلنوبية، الأنه امللعب الوحيد، هو "ملعب م�ستهلك وال 

ي�سلح حتى جلريان االأح�سنة عليه ولي�س للعب كرة القدم".
ويعد ملعب الريموك واحــًدا من اأقدم املالعب الفل�سطينية، فقد 
بني عام 1952، وقد كانت فكــرة اإن�سائه تعود للريا�سي الكبري 
املرحــوم عبــد الكــرمي اأبو دف الــذي كان ي�سغــل من�سب مفت�س 
الرتبية الريا�سية خالل فرتة االأربعينيات، واأقيم اأول لقاء على 
اأر�ــس الريموك بني نــادي �سباب غــزة الريا�ســي و�سباب خان 
يون�س وانتهى بفوز �سباب غزة الريا�سي بهدف مقابل ال �سيء.

تدمري كامل
مــن جانبه، قال غ�ســان حمي�سن مدير دائــرة االإعالم يف وزراة 

ال�سبــاب والريا�ســة بغــزة اإن ملعــب فل�سطــني ا�ستهــدف يف 
حــرب 2012 ودمــر ب�ســكل كامل، وعملــت الــوزارة بالتعاون 
مــع اجلهــات املختلفــة ملحاولــة اإعــادة احليــاة للملعب، ومت 
التو�ســل عــن طريق عبد ال�ســالم هنية ع�ســو املجل�س االأعلى 
لل�سباب والريا�سة مع دولة قطر وبالتن�سيق الكامل بني وزارة 
ال�سباب والريا�سة وجلنة اإعادة اإعمار غزة – دولة قطر، وقد 
مت احل�ســول على منحــة قدرها مليــون دوالر الإن�ساء املرحلة 

االأوىل من ا�ستاد فل�سطني الدويل.
واأكــد حمي�سن اأن اأهم العقبات التــي يواجهها اكتمال امل�سروع 
هــي حمدوديــة التمويــل وانقطــاع مــواد البنــاء باالإ�سافة اإيل 

احل�سار املفرو�س على قطاع غزة منذ �سنوات.

تكاليف باهظة
وتقــدر تكاليف اإعادة اإعمار ا�ستاد فل�سطني الدويل بـ10 ماليني 
دوالر، توفر منها مليون دوالر الإن�ساء املرحلة االأوىل، و�سيكون 
امللعــب جاهًزا ال�ستقبال ثالثة اآالف متفرج بعد انتهاء املرحلة 

االأوىل، و20 األف متفرج بعد االنتهاء من امل�سروع.
ومتنى حمي�سن اأن تتح�ســن االأو�ساع فيما يخ�س دخول مواد 
البنــاء وا�ستكمال عملية االإعمــار ال�ستئناف الن�ساط الريا�سي 
خــالل الربــع االأول مــن العــام القــادم، واأن تقــوم املنظومــة 
الريا�سيــة، وعلى راأ�سهــا وزارة ال�سبــاب والريا�سة واحتاد 
كــرة القدم الفل�سطينــي، بتوفري الدعم املــايل للمراحل القادمة 
لي�سبــح ا�ستــاد فل�سطــني الــدويل منــارة تخــدم الريا�سيــني 

والريا�سة يف فل�سطني.

ا�ستهداف مبا�سر
وقال م�سئول اللجنة الفنية يف احتاد كرة القدم الفل�سطيني 
ــا يف قطاع غــزة واثنني يف  فتحــي اأبــو العــال اإن 25 ريا�سيًّ

ال�سفــة الغربيــة، ارتقــوا يف العــدوان االأخــري علــى غزة، 
ودمــرت اأكــرث مــن 30 من�ســاأة ريا�سية ما بــني تدمري كلي 
وجزئــي، وعلــى راأ�سها مقر احتــاد كرة القــدم الفل�سطيني 
الــذي اأن�ســئ بدعــم مــن الفيفــا، باالإ�سافــة اإىل العديــد من 
املالعــب مثــل ملعــب بيــت حانــون، وملعــب بيــت الهيــا، 
وملعــب الن�سريات، وملعب الهالل املع�سب، وغريها، وقد 
بلغ حجم اخل�سائر املادية للقطاع الريا�سي جراء العدوان 
االأخري ما يقــارب 3 ماليني دوالر، م�سيًفا اأن "مالعبنا غري 
�ساحلة للعب عليها، وهناك عملية لتطوير وتاأهيل املالعب 
وت�سليح املدرجات وتقدر تكلفة تطوير املالعب بـ 7 ماليني 

دوالر".

قلة املتابعة
وفيمــا يخ�ــس تاأخــر منحــة الرئي�ــس حممــود عبا�ــس لالأندية 
الكرويــة يف قطاع غزة، اأرجع اأبــو العال ال�سبب اإىل االإجراءات 
الروتينية البطيئة، وكذلك قلة املتابعة احلقيقية واجلادة فيما 
يخ�ــس هذا املو�ســوع، وهذا ما اأكده مــدرب احتاد ال�سجاعية 
نعيــم ال�سويركــي، م�سيًفا اأن منحة الرئي�ــس اأبو مازن كان من 
املفرت�ــس اأن ت�ســل يف االأيام املا�سية وتقدر بـــ 25 األف دوالر 
لــكل نــاٍد، و 12 األف دوالر مــن �سركة جوال لرعايــة الدوري، 
ولكــن تاأخر املنحة الرئا�سية كان ال�سبب يف اتفاق االأندية على 
عــدم امل�ساركة يف املو�سم الكروي اجلديــد اإال بو�سول االأموال 

للتجهيز وت�سديد االلتزامات املرتاكمة على االأندية الغزية.

���ش��ح��ي��ح  م���ت���ه���ال���ك���ة ودع����������م  وم������اع������ب  اح������ت������ايل  ا������ش�����ت�����ه�����داف  غ�����������زة..  ال������ق������دم يف  ك��������رة 
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حممد عقل

حنان اأبو دغيم

مدلني �سعبان - طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

ذوو الإعاقة يوجهون ر�شائل ح�شا�شة لو�شائل الإعام وال�شحافين

اأالحــظ عــادة يف االأفــالم وامل�سل�ســالت العربيــة اأنها 
تظهــر الكفيف ب�ســورة �سيئــة، فمثاًل يظهــر على اأنه 
�سخ�س ي�ستغل و�سعه ليتحايل على النا�س وي�سحك 
عليهم. كما ت�سوره اأحياًنا على اأنه �سخ�س لي�س لديه 
عمل وال ي�ستطيع التحدث مع النا�س وغري اجتماعي، 
اأو اأنه من امل�سايخ ورجال دين، وهذا براأيي بعيد كليًّا 

عــن الواقع. كما يظهــر االإعالم االأ�سخا�س ذوي االإعاقة بطريقــة �سلبية، فال يظهرهم على 
اأنهــم لهم احرتامهم ولديهم موؤهالتهم، بل يجعل مــن اإعاقتهم مو�سًعا لل�سخرية، فمثاًل، يف 
الكثري مــن الربامج املحلية، وعند ا�ست�سافتها لذوي االإعاقة، تتحدث معهم كاأنهم اأقل من 
النا�ــس، فُي�ساأل ذو االإعاقــة: كيف تكون من ذوي االإعاقة ومتتلــك املوهبة الفالنية، وكاأن 
ذلــك كثــري عليهم، فهم ال يركــزون على املوهبة والتميــز بل على االإعاقــة، وهذا ما يجعل 

النا�س تفكر اأن ذوي االإعاقة "منيح منهم �سو ما عملوا".

�سروق ال�سافعي- طالبة لغة اإجنليزية 
ذوي يف جامعة بريزيت  ق�سايــا  علــى  ال�ســوء  ي�سلــط  ال  االإعــالم 

االإعاقــة، ويعتربهــا فئــة مهم�ســة يف املجتمع، وال 
يركــز على حقهــا يف التعليم والعمــل وامل�ساركة يف 
احليــاة ال�سيا�سيــة، واأكرث ما يجرحنــي هو �سماع 
كلمــة "معاق" يف و�سائــل االإعالم، فنحــن ل�سنا من 
املعاقــني، فكم من �سليم معاق وكم من معاق �سليم. 
اأعتقــد اأننــا مــن "املتعافــني" ولي�س مــن املعاقني. 
اأحيانا اأ�سعر بال�سعادة عند م�ساهدة اأو �سماع خرب 

يخت�س بذوي االإعاقة، لكن بالغالب يكون لتحقيق م�سالح الأ�سخا�س اأو موؤ�س�سات 
واإبــراز ا�سمها، ال لالهتمام بذوي االإعاقــة، وغالًبا ما تركز اجلمعيات واملوؤ�س�سات 

على فئة ذوي االإعاقة يف يوم املعاق العاملي، وبعد ذلك كاأن �سيًئا مل يكن.

اإ�سراء ح�سن– طالبــة اإعالم يف جامعة 
بريزيت

اأكــرث مــا يزعجنــي يف و�سائــل االإعــالم هــو 
ا�ستخــدام كلمــة "معــوق" بــداًل مــن الكلمة 
ال�سحيحة وهي "ذو االإعاقة". وقد �سمعتها 
يف اأحــد الربامــج االإذاعيــة مــن مذيــع على 
الهــواء مبا�سرة. كما تزعجنــي نظرة بع�س 
لــذوي االإعاقــة عنــد احلديــث  االإعالميــني 

معهــم، اأو اإجــراء املقابــالت، اإذ اأالحظ اأنهــم يتعاملون مــع ذوي االإعاقة 
بطريقة ال�سفقة، وهذا تعامل فيه فوقية وتعاٍل.

حممــد اخلطيــب– مذيــع يف اإذاعة 
�سوت الغد 

ق�سايا عديدة ال يتطرق لها االإعالم عن ذوي االإعاقة؛ فمثاًل، االإعالم 
ال يتنــاول ق�سيــة التعليــم لذوي االعاقــة يف املدار�ــس واجلامعات، 
خا�ســة يف ظــل عــدم متابعتهــا مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليم. 
واالإعــالم يتعامل مع ذوي االإعاقة باعتبــار اأن هذه الفئة هم حاالت 
�سعبة ويجب اأن جنمع لهم التربعات و"ن�سحد" با�سمهم، وهذا �سيء 
�سيــئ، الأن االإعالم بهــذه الطريقة كاأنه يعفي الدولــة من م�سوؤوليتها 
عــن هذه الفئة، وهــو يرى اأنهم فئة �سعيفة وبحاجة اإىل دعم الأنها ال 
ت�ستطيع حتقيق حاجاتها بنف�سها. وبهذه الطريقة، فاالإعالم يقدمهم 

ب�سكل �سلبي، وال يغطي الوجه االإيجابي لهم. وال يركز االإعالم على التثقيف املجتمعي عن االأمور االإيجابية لذوي االإعاقة، فمثاًل 
ا يف التوعية والتثقيف. جند اأن املجتمع رمبا يرف�س ذوي االإعاقة وال يعلم ما هي حاجاتهم. االإعالم مق�سر جدًّ

عــازم ع�ســاف- رئي�ــس دائــرة اللغــة 
االإجنليزية يف جامعة بريزيت

اأ�سعــر ب�ســكل عــام اأن االإعــالم يخفــق يف احلديث عــن االأ�سخا�س 
ذوي االإعاقــة واالهتمــام بق�ساياهم، وهو دائًمــا يجعلهم على �سلم 
اأولوياتــه يف احلديــث عنهم وعــن ق�س�سهم، فاالإعــالم ال يخ�س�س 
لهــم برامج مكثفة. واأالحظ اأن الق�سايــا التي يتم ن�سرها واحلديث 
عنهــا هي ب�سكل عــام ق�س�س جنــاح.  اأنا اأمتنــى اأن يبحث االإعالم 
عــن ق�سايــا بحاجــة اإىل �سغــط ومنا�ســرة مــن اأجــل العمــل على 

حلهــا. وعلــى �سبيل املثال، اأ�سبح اأحــد برامج م�ساعدة ذوي االإعاقة والفقراء برناجًما يهــدف اإىل "ال�سحدة"، واأ�سعر اأن 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ال يح�سلون على حقوقهم منه، بل يتعر�سون لالإهانة وجرح م�ساعرهم يف بع�س االأوقات، وهذه 
لي�ست احلقوق التي يظن النا�س اأنهم يجب اأن يح�سلوا عليها. كما يقع على االإعالم دور كبري يف توعية املجتمع باحلقوق 

والقوانني واآليات التعامل مع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ب�سكل ي�سمن لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم.

ردينــة اأبــو جــراد- م�سرفــة تاأهيــل يف 
االإغاثة الطبية

مل تعجــب االأعمال التي اعتــادت الفتيات على امتهانها ال�سابة اآمال اأبو رقيق من خميم الن�سريات، فاقتحمت مهنة كانت حكًرا على 
الرجال، فناف�ستهم واأ�سبحت رمبا "النجارة" الوحيدة يف قطاع غزة.  تلقت اآمال )37 عاًما( تدريًبا مهنيًّا يف اأحد املراكز الن�سوية، 

وبداأت العمل يف �سناعة التحف اخل�سبية واالأثاث املنزيل، غري عابئة مبا يقال عن "ذكورية املهنة".
وقــد دفعــت االأو�ساع االقت�سادية ال�سيئة التي تعاين منها اأ�سرتهــا املكونة من والدين طاعنني يف ال�سن، اآمال ابنة خميم الن�سريات 
و�ســط قطــاع غزة، اإىل البحث عن عمل حتقق فيه االكتفــاء النف�سي واالقت�سادي، وهو ما وجدتــه يف "النجارة"، و�سجلت ور�ستها 

للنجارة يف دائرة الرتخي�س املهني.
تهتم اآمال بالور�سات اخلا�سة بفنون احلفر على االأخ�ساب وت�سارك مبنتجاتها يف املهرجانات املحلية، بعد اأن حالت ظروف عائلتها 
االقت�ساديــة دون اإكمال درا�ستها الفنون اجلميلة. وت�سنع اآمال االأثاث املنزيل وتبيعه للمعار�س، وتعمل بنظام التو�سية، ومتتهن 

التطريز لتزيني االأخ�ساب بقطع االأقم�سة.

اآمال يف اأول ور�سة جنارة ن�سائية يف غزة.

غزة يف  "جنارة"  اأول  اآم��ال.. 

اإبداعات  "اإعاقــة اجل�ســد ال تعني على االإطالق اإعاقة العقــل، فثمة 
دفينــة يف داخــل كل منــا، ورمبــا اأخــذ اهلل منــا �سيًئــا، لكنــه حبانــا 
باأ�سيــاء اأخــرى كثرية، وجميلة". هــذا ما قاله اإبراهيــم �سرحان الذي 
كان يتحــدث بب�سر غائب وب�سرية قويــة حتمل االأمل واالإ�سرار على 

االإبداع �سمن حدود غزة ال�سيقة.
يتحــدث �سرحــان عن ملتقى "اإ�سراقة اأمل"، الــذي و�سفه باأنه احلدث 
االأول مــن نوعه خلدمة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واحلاالت االإن�سانية. 
ويقــول: "كان جمــرد حلم يــراودين اأنــا وجمموعة مــن زمالئي، حتى 

امتلكنا �سجاعة التنفيذ على اأر�س الواقع".
وعن هــدف امللتقى، قــال �سرحان، وهــو القائم باأعمــال املن�سق العام 
للملتقــى: "هــو ملتقى اجتماعي ثقايف تنموي ترفيهــي تطوعي اأ�س�سته 
جمموعــة مــن االأ�سخا�ــس ذوي االإعاقــة حتــت مظلة االحتــاد العام 
للمعاقــني وذلك لن�سرة املعاقني اإجمــااًل واالأ�سر املهم�سة واالأ�سد فقًرا 

واملر�سى واالأيتام من ذوي االإعاقة حتديًدا".
وي�ســف اإبراهيــم امللتقــى باحللــم الــذي عا�ــس وزمــالوؤه مــن اأجله، 
والفكــرة التي اآمنوا بها، فهــم اأكرث من غريهم �سعوًرا مبعاناة املعاق، 

الأنهم يعي�سون هذه احلياة اخلا�سة.
ي�ســري �سرحان اإىل اأنه قدم الفكرة لالحتاد العــام للمعاقني الذي وافق 
عليهــا فــوًرا، وبداأ بتقدمي كل الدعــم املنا�سب لي�سبــح امللتقى �سفحة 
علــى االإنرتنت بداية، وعلى مواقع التوا�سل االجتماعي، والرتتيبات 
جاريــة ال�ستكمــال جتهيــز املكان علــى االأر�ــس، مبا يتــالءم مع ذوي 

االإعاقة على اختالف اأنواعها.
ومــن بني اأهــداف امللتقى املو�سوعــة للتنفيذ وبقــوة، ح�سب ما تقول 
اأحــالم الق�سبغلي: "مطالبــة املوؤ�س�سات املختلفــة الر�سمية واالأهلية 
واخلا�ســة بالعمل علــى تطبيق قانــون املعاق رقم 4 لعــام 99، الذي 
يق�ســي يف اأهم بنــوده بت�سغيل 5% مــن ذوي االإعاقــة يف كل موؤ�س�سة، 

وهو االأمر غري املعمول به يف كافة املوؤ�س�سات".

وت�سيــف اأحــالم: "�سئمنــا كل الطــرق التقليديــة للمطالبــة بحقوقنــا 
مــن اعت�سامــات وم�سريات واإلــخ.. نريــد االآن اأن ن�سلــك طرًقا اأخرى 
مثــل التوا�ســل االإن�ســاين مــع املوؤ�س�ســات لت�سجيعهــا علــى ت�سغيــل 
ذوي االإعاقــة"، م�ســرية اإىل اأن امللتقــى �سيويل اأهمية كبــرية للتعاون 
والتن�سيــق بني املوؤ�س�ســات واجلمعيات ذات ال�سلــة بالعمل اخلريي 
ــا وعامليًّا، مبا يحقق التكامل اخلريي وجلــب كل م�ساعدة مادية  حمليًّ
ومعنويــة ممكنــة لــذوي االإعاقــة، يف ظــل غيــاب االهتمــام الر�سمــي 

وال�سعبي بهذه ال�سريحة املهم�سة.
اأمــا الع�ســو يف امللتقى رميــا القوقا، فاأ�ســارت اإىل خطــة امللتقى يف مد 
ج�ســور االأخوة والت�سامن بــني املعاقني وخمتلف فئــات املجتمع من 
اأجــل دمج املعاق يف كل املوؤ�س�سات كاأي فرد مــن اأفراد املجتمع تاأكيًدا 
علــى اأن اإعاقة اجل�سد ال تقف اأمام اإبداعــات ذوي االإعاقة وتفكريهم، 

وهذا اأقل حق يجب اأن ينالوه يف املجتمع.
وي�سعــى امللتقــى، ح�ســب القائمني عليــه، اإىل اأن يكون رائــًدا يف جمال 
اخلدمــات االجتماعيــة والثقافيــة والتنموية والرتفيهيــة، ومميًزا يف 
قدراتــه واأ�ساليــب ومناهــج عمله مبهنيــة عالية من خــالل فريق عمل 
وكادر متخ�س�ــس يعتمــد علــى جماعيــة القــرار و�سفافيــة العمــل يف 
كافــة املجاالت وح�س عــاٍل بامل�سوؤولية من خــالل الفهم العميق ملعنى 

التطوع.
وتقول عواطف ح�سب اهلل، وهي من امل�ساركني يف امللتقى: يجب تغيري 
�سورة ذي االإعاقة اأمام العامل، باأنه ال�سخ�س ال�سعيف املنك�سر الذي 
يحتــاج لنظــرة احلنــان وال�سفقــة وامل�ساعــدة دائًما، بينما هــو فعليًّا 
عك�ــس ذلك، قوي ولديه قدرات قد تفوق قدرات االأ�سحاء ودائًما لدينا 

ما يكفي من االأمل الإحداث التغيري.
وتوؤكد عواطف �سرورة خلق جيل قيادي من االأ�سخا�س ذوي االإعاقة 
ملنا�سرة ق�ساياهم والعمل مبختلف الطرق على اإبراز معاناتهم يف ظل 

�سعف االهتمام العام بهم على خمتلف امل�ستويات.

غزة.. يف  الإعاقة  اأمل" لذوي  "ا�شراقة 

انطاقة من حدود املكان ال�شيقة اإىل م�شاحات من الإبداع
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اأ�سمهان قطنة •

لبنى ال�ساحب  •

كزهــرة يفــوح اأريجهــا، تــرتك عبًقــا يف نفو�ــس كل مــن لقيت، 
ك�سعاع من �سياء ين�سل ليمنــح االأرواح اإزهاًرا، لتنمو باأحالم 
الطفولة، وتنه�س بفكر ال�سبا، اأطلقت جمموعة "�سباب" ت�سم 
عدًدا من طلبة جامعة بريزيت تنفذها من خمتلف التخ�س�سات 

والكليات مبادرة �سبابية عنوانها "مد لهم يدك".
وتهــدف املبــادرة اإىل تعزيــز دور ال�سبــاب اجلامعــي للرقــي 
بامل�ستــوى التوعــوي والفكري لــدى طلبة املدار�ــس، وت�سعى 
نحــو ر�سم واقــع اأجمل من خــالل تعزيز فكر العمــل التطوعي 
ون�ســر ر�سالــة ال�سبــاب الريــادي عن طريــق تنفيــذ مبادرات 

واأفكار �سبابية يف املجاالت الفكرية واملجتمعية.
وجاءت فكرة املبادرة ح�سب ما اأو�سحت حنني �سكعة من�سقة 
اأن�سطــة املجموعــة، وهــي طالبــة تغذيــة يف كليــة التمري�ــس 
بجامعــة بريزيــت لتعزيــز االت�ســال والتوا�ســل بــني طلبــة 
اجلامعات وطلبة املدار�س، وتقــول: "انبثقت الفكرة لالرتقاء 
بطلبــة املدار�س على اعتبار اأننا طلبة لدينا جتربة، واإن كانت 
ق�ســرية، وقد مررنــا يف هذه املرحلة من قبــل، فاأ�سبحت لدينا 
خلفية بعد خروجنا من املدر�سة وااللتحاق باجلامعة، لنعك�س 

جتربتا اجلامعية للطلبة". 
وت�سيف �سكعة اأن املبادرة بداأت عملها يف مدار�س قرية �سنجل 
بال�سراكــة مــع جمموعــة ال�سبــاب الرياديني يف القريــة، ودعم 
واإ�سراف بلدية �سنجل، وكانت الفعالية ت�ستمر ملدة 7 اأ�سابيع، 
ــا، وكان العمل يجري  مــن خــالل العمل كل يــوم اأحــد اأ�سبوعيًّ

باالتفاق على دور لكل مدر�سة يف القرية.
ويقــول طالــب الهند�ســة يف جامعــة بريزيت ح�ســام من�سور، 
وهــو املن�سق العــام للمجموعة: "اإن املبــادرة ا�ستهدفت طلبة 
املدار�س مبختلــف املراحل التعليميــة )االبتدائية واالإعدادية 
والثانوية(، وعقدت جل�سات نقا�س وحوار مع الطلبة تتنا�سب 
وم�ستــوى فكر ووعــي الطلبة، وكان هدف احلــوار ا�ست�سفاف 
ومل�ــس املواهب واالأحالم يف نفو�ــس الطلبة وحتفيزها خطابيًّا، 

وفيمــا بعــد، نظــم يــوم مفتــوح تخللــه الكثــري مــن االأن�سطــة 
الرتفيهية والالمنهجية الهادفة التي ترتبط باملواهب واالأحالم 

املدفونة لدى طلبة املرحلة االبتدائية.
وي�سيف من�سور: "نظمنــا العديد من اأن�سطة الر�سم والتلوين 
واأن�سطــة ريا�سيــة متنوعــة، وقدمنــا هدايــا حتفيزيــة ملعظم 
الطلبــة كاالألــوان ودفاتر الر�ســم والق�س�س وكــرات قدم، كٌل 
ح�ســب ميوله، كمــا اأن هناك مرحلة لدهان اجلــدران �سي�سارك 

فيها اأع�ساء الفريق ويرافقهم ر�ّسام للر�سم على اجلدران".
وبينــت الطالبة يف كلية تكنولوجيا املعلومات بجامعة بريزيت 
ي�ســرى قطــوم اأن املبــادرة تهــدف اإىل اإ�ســالح وتهذيب بع�س 
االأفكار وال�سلوكيات ال�سلبية لدى طلبة املرحلة االإعدادية من 
خالل حــوار هادف وبّناء جتريه املجموعــة مع الطلبة يف عدة 

حلقات حوارية.
وعــن ذلــك، تو�سح قطــوم: "غّطــت املجموعة عــدة موا�سيع 
اأبرزهــا العنــف والت�ســرب مــن املدار�ــس والنظــام ال�سلوكــي 
واالأخالقــي"، واأكــدت على تفاعــل الطلبة مع اأع�ســاء الفريق 
"�سعــور الطلبــة بوجود جمموعة كّر�ست جزًءا من وقتها من 
اأجلهم، اأتاح لهم م�ساحة كبرية للتفريغ والتعبري عن اأنف�سهم،  
تعّرفنا على االأ�سباب التي جتعل الطلبة يت�سربون من املدار�س 
واأ�سبــاب جلــوء بع�سهــم اإىل العنــف، وحماورتهم بنــاًء على 
وجهــة نظرهم، فهــم يف مرحلة انتقــال بني االبتدائــي ومرحلة 

املراهقة، وتكون ظاهرة العنف وا�سحة لديهم".
وعــن الطــرق التــي متت بهــا معاجلــة الظواهر، قالــت قطوم: 
الفر�سة  اأيديهم، واأعطيناهم  "و�سعنــا بع�س املقرتحات بني 
لالإف�ساح عن م�ساكلهم والبحــث عن اأ�سبابها واقرتاح احللول 
املنا�سبــة، وذات مــرة، كانت هنــاك م�سكلة يف نق�ــس املعلمات 
للمرحلــة االبتدائيــة، فتحدثنــا مــع وزارة الرتبيــة والتعليم 

لتغطية هذا النق�س".
وتــروي قطــوم كيف عملــت املجموعة على حــل م�سكلة طالبة 

امل�����دار������ض ل���ت���ام���ي���ذ  ب�����ريزي�����ت  ط���ل���ب���ة  ي���ق���دم���ه  وف�����ك�����ري  ت�����وع�����وي  رق������ي  ي����������دك"..  ل���ه���م  "ُم���������ّد 

انطوائيــة ال تختلــط مــع طالبــات ال�ســف مطلًقا رغــم تفوقها 
الدرا�ســي، وتقــول: "حاولنا معرفة �سبب ذلــك وتوا�سلنا مع 

جمل�س االأمهات واالأهل حلل امل�سكلة ومتكنا من ذلك".
واأكــدت قطوم اأنــه يف "املرحلة املقبلة �ستناق�ــس فكرة الزواج 
املبكــر يف مدار�ــس االإناث بناء علــى طلب الهيئــة التدري�سية، 
كونهــا ظاهــرة انت�ســرت ب�سكل كبــري يف االآونة االأخــرية، كما 
اأف�ســح الطلبــة عــن طــرق تزعجهــم يف التدري�ــس ويف طريقة 
التعامــل معهــم، وهذه مــن النقاط التــي ي�سعب علــى الطلبة 
التحــدث فيهــا اأمــام املعلمــني، و�سيتــم اإعــداد تقريــر بهــذه 
املالحظــات وعر�سها على اإدارة املدر�سة، ومن ثم التو�سل اإىل 
حــل و�سط بني النظام املدر�ســي التقليدي وحب الطلبة لتغيري 

طريقة تلقي املعلومات".
وتتابــع املبادرة ر�سالتها من خالل اأفــكار توعوّية لطلبة املرحلة 
الثانويــة. تقــول �سكعــة: "هدفنــا يف هــذه املرحلة توعيــة طلبة 
الثانوية مبــدى اأهمية املناهــج الدرا�سية وحمتواهــا وارتباطها 
بالتخ�س�ســات اجلامعيــة و�ســوق العمــل يف امل�ستقبــل، ما يحفز 
الطلبــة علــى اإدراك اأهميــة ما يتلّقونــه يف هذه املرحلــة ليتخّطوا 
بذلك فكرة اأن مرحلة الثانوية هي فقط لتح�سيل عالمة التوجيهي 

فقط، وبالتايل رفع امل�ستوى االأكادميي والتوعوي لديهم". 
وقــد القت املبادرة ا�ستح�سان اأهايل القرية والهيئة التدري�سية 
واالإدارية. فقد رحبت حاكمة �سحويل  مديرة مدر�سة االإ�سراء 
الثانوية للبنــات باملبادرة قائلة: "هذه فكرة تكاد تكون فريدة 
هــذه االأيــام، كنا ننتظــر هكــذا مبــادرات �سبابية، وقــد مل�ست 
علــى طريقــة  اأثــر احللقــات احلواريــة  التدري�سيــة  الهيئــة 
التفكــري لدى بع�س الطالبات ولي�س اإجمااًل، فاالأمر ال يخلو من 

ا عمل نفخر به". ال�سوائب،  لكنه حقًّ
كما القــت املبــادرة ترحيب وقبــول الطلبة اأنف�سهــم: "اأ�سبح 
لدينــا وعي باأفكار وموا�سيــع مل تكن الفتة، ولعل اأبرز ما راق 
لنــا يف هذه املبادرة هــو تغيري نظرتنا للكتــب، فاأ�سبح الكتاب 
م�سدًرا للمعلومــة املفيدة ولي�س فقط ملعلومة اأ�سعها يف ورقة 

االمتحان"، على حد تعبري الطالبة وردة حممد.
وفــور االنتهاء مــن اأن�سطة املبــادرة يف مدار�س قريــة �سنجل، 
�ستبا�سر املجموعة عملها يف مدار�س جلجليا مبحافظة رام اهلل، 

لت�سل باأفكارها اإىل حقول وقطاعات طالبية جديدة.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

ح�سام من�سور.حنني �سكعة.ي�سرى قطوم.

اأ�سحــى امتــالك مهــارة اللغــة االإجنليزيــة قــراءة وكتابة 
وحمادثــة متطلًبا رئي�سيًّا من متطلبــات الوظائف للخريجني 
اجلــدد، لكن حماوالت تعزيز اللغــة االإجنليزية عند الطالب 
الفل�سطينــي يف املرحلــة اجلامعيــة مــا زالت �سعبــة ح�سب 
كثري من املراقبــني، ب�سبب �سعف دور املدر�ســة التاأ�سي�سي 
للغة االإجنليزيــة يف املراحل الثالث؛ االأ�سا�سية، االإعدادية، 
والثانويــة، ال�سابقة ملرحلة دخول التعليــم العايل من بوابة 

اجلامعة.
ومــن  الطلبــة  مــن  "احلــال"  �سمعتهــا  كثــرية  انتقــادات 
ال�سيــاق  هــذا  نف�ــس  اإىل  دعــت  اجلامعيــني  املحا�سريــن 
الك�ســول واعتمــاد �ساعــات تدري�س لغة اإجنليزيــة اأكرث لكل 
التخ�س�ســات، وتدري�ــس بع�ــس امل�ساقــات اأي�ًســا باللغــة 

االإجنليزية.

حتى املتخ�س�سون �سعفاء
و�سكت اأ�ستاذة اللغة االإجنليزية واآدابها يف جامعة بريزيت 
غــادة عبد القادر، من �سعف اللغــة االإجنليزية عند الطالب 
اجلامعيــني ب�سكل عام، وعند الطالب املتخ�س�سني يف االأدب 
االإجنليــزي والرتجمــة ب�ســكل خا�ــس، واأكــدت عــدم قدرة 
العديــد من الطــالب علــى التفريق بــني ت�سريفــات االأفعال 
االإجنليزية املا�سية وامل�سارعة، عدا عن االأخطاء االإمالئية 

واللغوية.
والمــت الدكتورة عبد القادر النظام املدر�سي الذي يفتقر اإىل 
تاأ�سي�ــس الطالب يف اللغة االإجنليزية بال�ســكل الذي يوؤهلهم 

لاللتحاق بالتعليم العايل.

م�ساقات كاملة باالإجنليزية
اللغــة  يف  املتخ�س�ــس  ال�ساحــب  با�ســم  الدكتــور  ويــرى 

اأن العديــد مــن  االإجنليزيــة واآدابهــا يف جامعــة اخلليــل، 
امل�ساقــات املطروحة باللغــة االإجنليزيــة ال تلبي احلاجات 
الفعليــة للطالب، �سواء يف حياتــه العلمية اأو العملية، كونها 
 -ESP– ال حتتــوي مفهوم االإجنليزيــة الأغرا�ــس خا�سة
الــذي يهيئ الطالــب لفهــم امل�سطلحات واملفاهيــم اخلا�سة 
بتخ�س�ســه اجلامعــي، بعيــًدا عــن املفاهيــم وامل�سطلحات 

العامة.
واأ�ســاف الدكتــور ال�ساحب: "مــن اأ�سباب �سعــف الطالب 
يف اللغــة االإجنليزيــة خالل املرحلــة اجلامعية، نــوع اللغة 
االإجنليزيــة التي يتلقونها يف املدار�ــس الثانوية قبل املرحلة 
اجلامعيــة، كونهــم ال يتعر�سون اإىل بيئــة اللغة االإجنليزية 
الثقافــة  اإىل  يتعر�ســون  وال  باالإجنليزيــة،  الناطقــني  مــن 
االإجنليزية، بــل يتعر�سون لبلورة للغــة االإجنليزية داخل 

الثقافة الفل�سطينية".
وحّمــل الدكتــور ال�ساحــب العديــد مــن مدر�ســي امل�ساقات 
اجلامعيــة امل�سوؤوليــة عــن �سعــف اللغــة االإجنليزيــة عند 
اجلامعيــني؛ وذلك لعــدم وجود اأهــداف وا�سحة ملخرجات 

امل�ساقات املطروحة.

كنا اأف�سل يف ال�سبعينيات والثمانينيات
وو�سف الدكتور اأحمد حرب املتخ�س�س يف اللغة االإجنليزية 
واآدابهــا يف جامعــة بريزيت، اللغــة االإجنليزية عند الطالب 
اجلامعيــني باأنهــا يف تراجع م�ستمر؛ واأكــد اأنها كانت اأف�سل 
عند الطالب الفل�سطيني يف عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات. 
ويرجع ذلــك ح�سب الدكتور حرب اإىل نوعيــة الطالب اآنذاك 
التــي ات�سمــت بالرغبــة يف التعليم واملعرفــة مقارنة باجليل 
احلايل، وكذلك كون 50% من الهيئة التدري�سية من الناطقني 
باالإجنليزيــة، وقلــة عــدد الطــالب امللتحقــني باجلامعــات 

حما�شرون ينتقدون ب�شدة تدين م�شتوى اللغة

اجلامعات طلبة  على  بالإجنليزية  اخت�شا�ض  م�شاقات  لفر�ض  دعوات 

مقارنة بالعدد احلايل.
وانتقــد الدكتور حــرب م�ساقات "مهــارات االت�سال يف اللغة 
وهــي   ،"communication skills االإجنليزيــة- 
متطلــب اإجباري لطــالب جامعة بريزيت، كونهــا تنح�سر يف 

ميكانيكية اللغة ولي�س يف كيفية ا�ستخدامها.
يف  تخ�س�ــس  م�ساقــات  فر�ــس  اأن  حــرب  الدكتــور  ويــرى 
اللغــة االإجنليزيــة علــى الطالب قــد يكون بدايــة خيط حلل 
هــذه الظاهرة، عــرب فر�س عمل االأبحــاث والتقاريــر باللغة 
االإجنليزيــة على الطــالب اجلامعيني، بغر�ــس تعزيز اللغة 
الــذي تعــود علــى  الفل�سطينــي  االإجنليزيــة عنــد الطالــب 
ا�ستخــدام لغته االأم، ليجد �سعوبــة يف التقدم للوظائف التي 
ت�سع معيار اإتقان اللغة االإجنليزية قراءة وكتابة وحمادثة 

ا للح�سول على الوظيفة.  �سرًطا رئي�سيًّ

اأعداد كبرية يف ال�سعب
وتــرى ن�سرين ب�ســالت، طالبة تخ�س�ــس االأدب االإجنليزية 

والرتجمــة يف جامعة بريزيت، اأن العدد الزائد للطالب داخل 
ال�سعبــة الواحدة يحول دون االت�سال بني الطالب واملدر�س 
ب�سكل فردي، وي�سهم ب�سكل كبري يف �سعف اللغة االإجنليزية 
عند الطالــب، و�سعف التح�سيل العلمــي عنده، ورغم طرح 
العديــد من الدرا�ســات الأ�سرار وجود عــدد زائد من الطالب 
التعليميــة  ال�سيا�ســات  اأن  اإال  الواحــدة،  ال�سعبــة  داخــل 
والرتبويــة يف اجلامعات الفل�سطينيــة ال تراعي ذلك، بالرغم 
مــن كونه �ســرورة ق�ســوى لفهــم م�ســكالت الطــالب ب�سكل 
فردي والعمل علــى حلها، بغر�س حتقيق اأهــداف امل�ساقات 

املطروحة يف اخلطط الدرا�سية.
ونتيجــة لالأ�سبــاب املذكــورة، اأ�سبــح عنــد معظــم الطالب 
اللغــة  مــن  م�سبقــة  "فوبيــا"  الفل�سطينيــني  اجلامعيــني 
االجنليزية؛ الأن كل مــا يتعلق باللغة االإجنليزية هو م�سدر 

خوف وقلق للطالب الفل�سطيني.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 
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فور اجتيــاز الطالب مرحلة الثانوية العامــة، فاإنه يبحث 
عــن منحــة للدرا�ســة اجلامعيــة خــارج حــدود الوطــن، 
ولكــن بع�س الطالب ي�سرون علــى الدرا�سة يف اجلامعات 
املحليــة، كمــا فعل الطالــب اإبراهيم الفقيــه احلا�سل على 
ــا يف امتحانــات الثانويــة العامــة  املرتبــة االأوىل فل�سطينيًّ
بحيــث رف�ــس منحــة  الدرا�ســي 2013/ 2014،  للعــام 
درا�سيــة كاملــة امل�ساريــف قدمت لــه للدرا�ســة يف اإحدى 
اجلامعــات االأملانيــة، رف�سهــا وف�سل االلتحــاق بجامعة 

بريزيت.
تخــرج الطالــب اإبراهيــم الفقيه من مدر�ســة ذكور الربج 
الثانويــة يف قرية الربج الواقعة جنوبــي مدينة اخلليل، 
وقــال الفقيــه اإنــه توقــع اأن يكون مــن الع�ســرة االأوائل 
علــى م�ستوى الوطــن، ولكنه مل يتخيل ولــو للحظة باأنه 
�سيح�ســل علــى معــدل 99.8 % ليكــون بذلــك االأول على 
فل�سطــني بالفرع العلمي، واأ�سار الفقيه اإىل اأن الف�سل بهذا 
االإجنــاز يعــود هلل اأواًل ولوالديــه ثانًيا، اللذيــن مل يوفرا 
جهــًدا يف �سبيل تعليمــه واالرتقاء مب�ستــواه االأكادميي، 
هذا باالإ�سافة اإىل مدير مدر�سته ومعلميه، الذين �ساهموا 

يف هذا التفوق الكبري.
ويو�ســح الفقيه اأنــه، ومنذ بدايــة العــام الدرا�سي، اتبع 
نظاًمــا حمــدًدا، يعتمــد علــى درا�ســة املــواد اأواًل بــاأول، 

ومراجعتها كل اأ�سبوع لرت�سخ يف ذاكرته جيًدا، بحيث كان 
يق�سي اأربع �ساعات درا�سية يف اأيام الدوام العادية، قابلة 
للزيادة اأو النق�سان ح�سب الظروف و�سغط االمتحانات، 
باالإ�سافة اإىل قراءته لبع�س الدرا�سات اخلارجية املتعلقة 
مبــواده، التــي �ساعدته على زيادة فهمــه واإدراكه لبع�س 

الدرو�س.
وفــور االإعــالن عن نتائــج الثانوية العامة، متكــن الفقيه، 
ب�سبــب تفوقــه الكبــري، مــن احل�ســول على منحــة كاملة 
امل�ساريــف للدرا�ســة يف اأملانيــا، ولكنــه رف�سهــا، الأنــه مل 
يرغــب يوًمــا بالدرا�ســة يف اأي جامعــة خــارج الوطن، ملا 
يرافق ذلك من �سعوبات، ومتطلبات، ومعاناة، و�سعوبة 
منــط احلياة يف اخلــارج، هذا باالإ�سافــة اإىل حاجته ل�سنة 
لغــة علــى االأقل، ما يعنــي خ�سارته لعام كامــل من حياته 
الدرا�سيــة، وهــذا االأمر مل يتقبلــه الفقيــه، وبالتايل ف�سل 
الدرا�سة يف جامعة بريزيــت على كل اجلامعات باخلارج، 
ف�ســل الدرا�ســة يف وطنــه وبــني اأحبائــه وعائلتــه، علــى 
الدرا�سة مبنحة تر�سله خارج وطنه فل�سطني. ولكن الفقيه 
ك�سف لـ "احلال" اأنه ح�سل بالفعل على منحة درا�سية من 
اإدارة اجلامعة نظًرا لتفوقه العلمي املتميز، دون تدخل اأو 

م�ساعدة من اأي موؤ�س�سة خارجية.
اأمــا عن اختياره جلامعــة بريزيت بالتحديــد، فقال الفقيه 

اإن ا�سم اجلامعة العريــق وتاريخها الكبري يكفيان ملعرفة 
�سبــب التحاقه بها، باالإ�سافــة مل�ستواها االأكادميي الرفيع 
وتخريجهــا لكوكبــة مــن اأملــع املهند�ســني وكبــار االأدباء 

واملعلمني.
التحــق الفقيــه بكليــة الهند�ســة، ويــود اأن يتخ�س�ــس يف 
الهند�ســة املدنية. وحول اختياره لهــذا التخ�س�س، يقول 
اإن مــا دفعه للهند�سة هو حبه ال�سديد لهذه املهنة، وع�سقه 
لطبيعة عملها و�سموليتهــا وم�ساحة عملها، وفر�س العمل 

املتوفرة لها مقارنة بباقي التخ�س�سات.
وبعــد قرابــة �سهرين من بدايــة ف�سلــه الدرا�سي االأول 
يف بريزيــت، و�سف الفقيه احليــاة اجلامعية بالرائعة، 
وقــال اإنه بــداأ بالفعل يعتاد على منــط حياته اجلديد يف 
اجلامعــة، متغلًبــا علــى كل ال�سعوبات التــي ال بد لكل 
طالــب جديد مــن مواجهتهــا، نظًرا لتغري منــط احلياة 

االأكادميية عليه.
وبــنّي الفقيــه اأن هدفــه الوحيد االآن هو الرتكيــز بدرا�سته 
واحل�سول على �سهادة الهند�ســة املدنية بامتياز وتقدير، 
واأكد اأنه لــن يكتفي ب�سهادة البكالوريو�س، بل �سي�ستمر يف 
التعليــم اإىل اأعلى قدر ممكن، و�سيحاول الو�سول اإىل اأعلى 

درجات العلم املمكنة.
بــني طالــب يبحث عن منحــة للدرا�ســة يف اخلــارج واآخر 

الأول على الثانوية العامة يف فل�شطن 

اأمل����ان����ي����ا ك����ام����ل����ة يف  م����ن����ح����ة  ع����ل����ى  ب������ريزي������ت  ج����ام����ع����ة  ف�������ش���ل���ت  ال����ف����ق����ي����ه:  اإب������راه������ي������م 

يرف�سهــا، يك�ســف لنا الفقيــه اأن الر�ســوخ يف الوطن ما زال 
م�سيطــًرا على بع�ــس الفئــات ال�سبابيــة، واأن الهجرة منه 
لي�ســت هدفهــم الوحيد، علــى الرغم من جميــع ال�سعوبات 

وامل�ساكل التي تواجه الطالب يف البالد.

• طالب يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

اإبداعــات العقــل غــري متناهيــة مــن ناحيــة االخرتاعــات 
والت�ساميــم وال�سعــارات والكتابات االأدبيــة والر�سومات، 
احلامــي  القانــوين  الــدرع  هــي  الفكريــة  امللكيــة  وتعتــرب 
لالخرتاعات واالإبداعات العقلية من حيث براءات االخرتاع 
وحق املوؤلف والعالمات التجارية التي متكن االأ�سخا�س من 

ك�سب االعرتاف بابتكارهم.

عاطف ينقذ للبيئة وال اأحد ينقذه
عاطــف �سكــوكاين، خمــرتع فل�سطينــي يبلــغ مــن العمــر 
)21 عاًمــا( طالب يف جامعــة القد�ــس– اأبودي�س، اخرتع 
�سيــارة تعمل على املياه بداًل من البنزين. قابلت "احلال" 
�سكــوكاين وحتدث عــن االخرتاع، وقال اإنــه �سيارة تعمل 
باملياه بدال من البنزيــن، وت�ساعف عمر البطارية وت�سري 
مل�سافة 60 مياًل. ويعترب اخرتاع �سكوكاين من االخرتاعات 
ال�سديقة للبيئة التي تخفف من حدوث ظاهرة االحتبا�س 

احلراري. 
وبالرغــم من اأهميــة اخرتاعه، اإال اأنه مل يحــظ باأي دعم من 
اأي جهــة، فقــد كلف ثمــن اخرتاعــه حــوايل 60.000 دوالر 
ب�ســكل مبدئي ودفع ثمــن تكاليفه بال�ســكل الكامل من عائلته 
وم�ساريفــه اخلا�سة، ومــع ذلك، مل يحظ �سكــوكاين بالدعم 
مــن اجلهات الر�سميــة عند ت�سجيــل الخرتاعه، ويقــول اإنه 
مل يكــن علــى علــم مبــدى تعقيــد عمليــة الت�سجيــل وو�سع 
املوا�سفــات الكاملــة لكافــة اأجــزاء االخــرتاع، االأمــر الذي 
اأوقعــه يف فــخ اخلطــاأ عند عمليــة الت�سجيــل االأوىل وا�سطر 
الإعــادة ت�سجيلــه مرة اأخرى، ومــع ذلك طلب منــه ت�سليمه 
وهــو بجاهزية كاملــة ولي�س ال�سكل املبدئــي الذي توجه به 
للت�سجيــل، ومــن االأمور التــي زادت �سعوبــة ح�سوله على 
براءة االخرتاع هــي االإ�سرابات والتاأخــريات امل�ستمرة يف 
اجلهــات احلكومية، وح�سل علــى ت�سجيلــه بالنهاية. ومن 
اجلدير بالذكر اأن �سكوكاين ي�سارك حاليًّا يف املرحلة املتقدمة 
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هبة فيا�ش تهب الروؤيا للمكفوفني
هبة فيا�س )23 عاًما( طالبة كلية فنون يف جامعة االأق�سى، 

بــداأت �سل�سلة اخرتاعاتها باخرتاع جهــاز راديو يعمل دون 
احلاجــة للكهربــاء، بــل با�ستخــدام بطارية نوكيــا، وتطور 
طموحها بعــد فقدانها الب�سر يف اإحــدى عينيها، وعدم قدرة 
االأطبــاء على معاجلتهــا، االأمر الذي دعاهــا الخرتاع جهاز 
يعمــل على م�ساعدة الكفيف وي�سف له الطرقات التي مي�سي 
فيها، وبعد عمــل �سنتني، ا�ستطاعت فيا�س اإجناز م�سروعها 

لتطلق عليه ا�سم "�سروق".
وقالــت هبة اإن اجلهــاز عبارة عن حقيبــة �سياحية �سغرية 
تلف حــول خا�سرة الكفيــف وبداخلها جهــاز �سغري ي�سدر 
موجات فوق �سوتيــة من قطعة اإلكرتونية �سغرية ت�سمى" 
اآلــرتا �سونيــك تران�ــس ميــرت"، بحيــث تر�سل هــذه القطعة 
موجــات فوق �سوتية ب�سكل منت�ســر، وحني ا�سطدامها باأي 
ج�ســم اأو عائق ترتد وتنعك�س وت�ستقبلهــا قطعة اإلكرتونية 

اأخرى" اآلرتا �سونيك ري�سيفر".
وبالرغــم مــن اأهميــة اجلهــاز، اإال اأن العديــد مــن العوائق 
وقفــت يف طريــق فيا�ــس، اأهمهــا اأنــه عنــد بدايــة عر�ــس 
الفكــرة علــى العديــد من الفنيــني واملتخ�س�ســني يف جمال 
عمــل االإلكرتونيات قالوا اإن مــن امل�ستحيل اإجناح مثل هذا 
امل�سروع يف قطاع غزة، االأمر الذي واجهته فيا�س فعاًل عند 
بحثهــا عن العديد مــن القطع للجهــاز وا�سطرارها للبحث 
يف العديــد مــن املــدن يف قطــاع غزة عــن العديد مــن القطع 
الب�سيطــة والتقليل ب�ســكل كبري من جــودة امل�سروع بفعل 

عدم اإيجاد القطع الالزمة.
واأ�سافــت فيا�س اأنهــا مل تلَق الدعم املــادي اإال بعد التوجه 
للعديد مــن املوؤ�س�سات التــي رف�ست فكرتهــا وتبني منتدى 
�ســارك ال�سبابي للم�سروع بدعــم من موؤ�س�ســة اإنقاذ الطفل، 
وحتــى عند توجههــا لت�سجيــل م�سروعها التــي اأنهكت وهي 
حتــاول الو�سول لنتيجة مثمرة فيــه، وميكن اأن ت�ستغل من 
مكفــويف القطاع، اإال اأنها واجهــت �سعوبة اأكرب يف احل�سول 
علــى �سهــادة براءة االخــرتاع، وقــد قدمت الطلــب بتاريخ 
واأحرفهــا  اجلــودة  قليلــة  �سهــادة  لت�ستلــم   2008/1/13
غري مرتابطــة بفعــل رداءة نوعية الطابعــات واحلوا�سيب 
مــع  الدائــرة، وبعــد حمادثــات ومنــاورات طويلــة  لــدى 
الدائــرة احلكوميــة ا�ستطاعــت احل�ســول عليهــا بتاريــخ 

.2011/10/31
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الوزارة: قوانني قدمية
وزارة  يف  الفكريــة  امللكيــة  عــن  امل�ســوؤول  "احلــال"  التقــت 
االقت�ســاد ح�ســان العن�ســاوي، وقــال اإن امللكيــة الفكريــة هــي 
احلــق اال�ستثنائي يف منع االآخرين من ا�ستغــالل االخرتاع باأي 
ا اأو ت�سديره  طريقــة، بحيث ال ميكن ا�ستغالل االخــرتاع جتاريًّ
اأو ا�ستخدامــه دون موافقة مالك الرباءة. ومتنح احلماية لفرتة 
حمــدودة تدوم عموًمــا ملدة 20 �سنــة اعتباًرا من تاريــخ اإيداع 
الطلب، ولكن ح�سب القانون املعمول به يف فل�سطني وهو القانون 

االأردين، فاملدة تكون 16 �سنة جتدد كل 4 �سنوات.
واأ�ســاف امل�ســوؤول اأن عمليــة ت�سجيــل االخــرتاع تكــون باإيداع 
طلبــات براءات االخــرتاع التي ترفــق معها املوا�سفــات الكاملة 
لالخــرتاع وو�ســف خمت�ســر الأغرا�ــس الن�ســر، باالإ�سافــة لدفع 
ا باالإ�سافة لـ20 ديناًرا  ر�سوم الت�سجيل ومقدارها 30 ديناًرا اأردنيًّ

ر�ســوم الن�سر. ويف حالة املوافقة علــى الطلب، يتم ن�سر الطلب يف 
جملة امللكية ال�سناعيــة اخلا�سة باالإدارة العامة حلقوق امللكية 
الفكريــة مع وجود فــرتة اعرتا�س مدتها �سهــران، واإذا مل يتقدم 
ا  اأحد باالعرتا�س، متنح للمخرتع �سهادة براءة االخرتاع، وحاليًّ
يقــدر عدد الطلبــات املودعــة لدى دائــرة الــرباءات بقرابة 253 

طلًبا، ترتاوح بني طلبات حملية واأخرى اأجنبية.
واعتــرب هــذا امل�ســوؤول اأن هنــاك العديد مــن امل�ســاكل التي 
تواجه مو�سوع االخرتاعــات يف فل�سطني وهي قدم القوانني 
املو�سوعة وعدم جتديدهــا، باالإ�سافة لعدم دخول فل�سطني 
باأي اتفاقيات دولية تعنــى ب�سوؤون الرباءات كع�سو، واإمنا 

دخولها ببع�س املنظمات واالتفاقيات كع�سو مراقب فقط.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

الفقيه ح�سل على 99،8 % يف الفرع العلمي.
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قليــل التكلفــة، حيــث اإنــه كان يدفع ثمًنــا لعلبة  
ا، اأما اليــوم، فهو يدفع  )LM(22 �سيقــاًل يوميًّ
20 �سيقاًل ثمًنا لعلبة من التبغ تكفيه ثالثة اأيام.

اأمــا ال�ســاب اأ�ســرف با�ســم )22 عاًمــا(، فقال: 
"اأ�سبحــت اأحتــاج اإىل مــا يقــارب 700 �سيقل 
ــا ثمًنــا لعلــب ال�سجائر، وهــو مبلغ كبري  �سهريًّ
ا بالن�سبة لطالب جامعي". وي�سيف اأ�سرف  جدًّ
اأنــه ف�ســل االإقالع عــن التدخني علــى دفع هذا 

املبلغ الطائل من املال على ال�سجائر فقط.
وكحــّل الرتفــاع اأ�سعــار ال�سجائــر، وكو�سيلــة 
للهــروب من هذا الغــالء الفاح�س، يقول ال�ساب 
عي�ســى عرفــة )23 عاًمــا( اإنــه اأ�سبــح يدخــل 

االأرجيلة كبديــل لل�سجائر، فهو يرى فيها بدياًل 
اأقل تكلفة اإىل حد ما مــن ال�سجائر التي ت�ستهلك 
مبلًغــا طائاًل من املال، باالإ�سافــة اإىل كونها اأقل 

�سرًرا، على حد قوله. 
بينمــا قــال ال�ساب علــي عبد احلــق )32 عاًما( 
اإنه وب�سبب االرتفاع املهول يف اأ�سعار ال�سجائر 
التــي تبــاع يف االأ�ســواق، اأ�سبح اليــوم يدخن 
التبــغ العربي الــذي ينتج يف بلــدة يعبد غربي 
مدينة جنــني، حيث اإنه ينفق مبلًغــا اأقل بعلب 
ال�سجائــر امل�ستــوردة املوجــودة يف االأ�سواق. 
وي�سيف عبد احلق اأنه اأ�سبح يحتاج اإىل حوايل 
ــا ثمًنا للتبــغ العربي،  مائتي �سيقــل فقط �سهريًّ

واأنــه كان يحتــاج اإىل مــا يزيــد علــى ثمانيمئة 
�سيقل يف ال�سابق ثمًنا لل�سجائر امل�ستوردة.

ويف مقابلــة مــع "احلــال"، قــال اأحــد العاملني 
يف متجــر متخ�س�ــس لبيــع ال�سجائــر واأدوات 
املدخنــني اإن التوجــه اإىل �سراء "دخــان اللف" 
هــذه  واأن  ب�ســكل ملحــوظ،  "املع�ســل" زاد  و 
يف  الكبــري  االرتفــاع  ب�سبــب  جــاءت  الزيــادة 
اأ�سعــار ال�سجائــر، واأن التوجــه اإىل ا�ستعمــال 
هــذه البدائل ما هو اإال حماولة الإيجاد بديل اأقل 

�سعًرا لل�سجائر امل�ستوردة.

• طالب يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

مــن اأ�سعب ما مير به االن�سان اأن يعي�س يومه 
يف انتظــار اللحظــة التي �سيفــارق بها احلياة، 
ولعل اأبرز االأمرا�ــس التي تفقد االإن�سان االأمل 
باحلياة ال�سرطان ب�سكل عام، و�سرطان الثدي 

للن�ساء خا�سة.  
اأنــواع  مقدمــة  يف  الثــدي  �سرطــان  ياأتــي 
ال�سرطانــات التــي ت�سيــب الن�ســاء يف العــامل 
املتقــدم والنامي على حّد �سواء، اإذ ميّثل %16 
من جميــع ال�سرطانات التي ت�سيب تلك الفئة. 
وت�سري التقديرات اإىل اأّن عام 2004 �سهد وفاة 
519000 امــراأة يف العــامل، و�سجــل كاأعلــى 

ن�سبة وفاة بهذا املر�س.
وعلى الرغم من اعتقاد البع�س اأّن ذلك ال�سرطان 
هــو مــن اأمرا�ــس العــامل املتقــّدم، فــاإّن معظــم 
الوفيات الناجمة عنــه حتدث يف البلدان النامية 
كمــا ي�سري تقريــر منظمــة ال�سحــة العاملية عن 
عــبء املر�س العاملي، وُيالحــظ ارتفاع معدالت 
وقــوع هــذا ال�سرطــان يف العــامل النامــي نتيجة 
زيــادة متو�سط العمــر املاأمول وزيــادة التو�ّسع 

العمراين واعتماد اأمناط احلياة الغربية. 
دنيــا  ملركــز  واالإداري  الطبــي  املديــر  تقــول 

املتخ�س�ــس باأورام الن�ســاء  د. نفوز م�سلماين، 
اإنه وبالرغم من اإمكانية اإ�سهام االإ�سرتاتيجيات 
الوقائيــة يف احلــّد من بع�س خماطــر االإ�سابة 
ب�سرطــان الثــدي، فــاإّن تلــك االإ�سرتاتيجيــات 
ال متّكــن مــن التخّل�ــس من معظم حــاالت ذلك 
ال�سرطــان التــي تظهــر يف البلــدان املنخف�سة 
واملتو�سطــة الدخل، حيث ال يتم ت�سخي�س هذا 

املر�س اإاّل يف مراحل متاأّخرة.
وت�سيف م�سلمــاين: "العامل االأ�سا�سي لتخطي 
هــذا املر�س هــو الك�سف املبكر عنــه، من خالل 
اخلدمــات الت�سخي�سيــة للك�ســف املبكــر عــن 
كالفح�ــس  منهــا،  والن�سائيــة  الثــدي  اأورام 
ال�سريري واالإ�سعاعي "املاموجرام"، وفح�س 
االألرتا�ساوند، اإ�سافة اإىل الفحو�سات املخربية 

وخمترب ال�سيتولوجي )اخلاليا(". 
واأ�سافــت د. م�سلماين اأن �سرطــان الثدي ناجت 
عــن ت�ســكل الكتل عندمــا تنق�ســم وتنمو خاليا 
اأن�سجــة الثدي دون اخل�ســوع الأنظمة التحكم 
الطبيعيــة يف اجل�ســم، وهــذه الكتــل قــد تكون 
حميــدة اأو خبيثة، وكل 10 كتــل جم�سو�سة 8 

منها حميدة.

واأ�ســارت اإىل اأن هنــاك فئات مــن الن�ساء اأكرث 
عر�ســة لالإ�سابــة بهــذا املر�س وهــن "الن�ساء 
اللواتــي اأعمارهــن فــوق 40 �سنــة، واللواتي 
لديهــن تاريــخ �سخ�ســي اأو عائلــي لالإ�سابــة 
ب�سرطــان الثــدي، اإ�سافــة اإىل اللواتــي بــداأت 
لديهــن الدورة يف �سن مبكــرة اأقل من 11 �سنة 
وانقطعــت لديهن يف �سن متاأخــرة )50 �سنة(، 
واللواتــي ياأخــذن بع�ــس اأنــواع الهرمونــات 
التعوي�سيــة يف �ســن االأمل، والن�ســاء اللواتي 
تلقــني االإ�سعــاع يف منطقــة الثــدي، واللواتي 
يعانــني مــن ال�سمنــة املفرطــة يف مرحلــة �سن 
اأول طفــل يف �ســن  االأمــل، واللواتــي اأجنــن 

متاأخرة اأو مل ينجن قط".

ناجية من املر�ش تتحدث
املواطنــة �ــس.ع )29 عاًمــا( اإحــدى الن�ساء 
اللواتــي تعافني من �سرطــان الثدي، حتدثت 
لـــ "احلال" عن ق�ستها مــع املر�س منذ بداية 
مالحظتهــا لعالمات االإ�سابة بــه، عندما راأت 
دائــرة حمــراء يف ثديهــا، فتوجهــت لطبيــب 
للك�ســف عــن حالتهــا بعــد قيامهــا بالفح�ــس 

ق�ّســم ال�ساب حممد عابــد �سيجارته اإىل ثالثة اأق�سام مت�ساوية، وما اإن اأ�سعلها 
و"�سحــب" منها "نف�سني اثنــني"، حتى اطفاأها ب�سرعة، فهــي يجب اأن تكفيه 

اليوم بطوله.
ال�سجائــر التي كان يدخنها عابد من نوع "األ اأم" وتباع العلبة الواحدة منها 
يف غــزة ب�سبعــة �سواقل، غــري اأنه بعد ارتفــاع ثمنها اإىل ثمانيــة ع�سر �سيقاًل، 

اأ�سبح حري�ًسا على تدخينها "بحذر".
وقــال لــــ "احلــال": "كنــت اأ�ســرتي كل يــوم علبة، لكــن، بعد ارتفــاع ثمنها 

موؤخًرا، اأعمل على اأن تبقى معي اأكرث فرتة ممكنة".
اأخرج عابد �سيجارة جديدة من العبلة اأمامنا، وقد ق�سمها باالأ�سود العري�س 
اإىل ثالثــة اأق�ســام؛ اجلــزء االأول منهــا خ�س�ــس لل�سباح، واجلــزء املتو�سط 
للظهــرية، واالأخري للم�ساء، ولكن "هل تري ال�سيجارة للنا�س بهذا ال�سكل؟"، 
�ساألناه، فاأجاب: "ال طبًعا، هذه فقط للتندر بيني وبني اأ�سحابي، ال ميكن اأن 

اأُخرج �سيجارة كهذه اأمام النا�س".
، فمن رفع  وال يفكــر عابد باالإقالع عن التدخني، وقــال مازًحا: "ما اأفعله حتدٍّ

ثمنه طاحًما يف اأن نقلع عنه، �سنتحداه ونوا�سل التدخني".
وكان املدخنون يعتقدون اأنهــم �سي�سابون باجلنون اإن ارتفع ثمن ال�سجائر، 
غــري اأن االرتفاع احلــايل جعلهم يتندرون علــى االأمر، وتغلبــوا على االأزمة 

بقليل من املرح، وفق عابد.
با�ســل اأحمد �ســاب يف الع�سرينيات من عمره، يدخن ثــالث �سجائر يوميًّا، وال 
يعتمــد علــى نوع حمدد م�سبًقا، فهو ال ميلك املال الــكايف ل�سراء علبة �سجائر، 
قــال: "كنــت اأ�سرتي ثــالث �سجائــر ب�سيقــل، واالآن اأ�سبح �سعــر ال�سيجارة 

الواحدة �سيقاًل ون�سف ال�سيقل، لذا، ال اأ�سرتي يوميًّا غري واحدة".
وتابــع: "كنت قبل ارتفــاع �سعر الدخان اأ�ستحي من البائــع، واأر�سل �سقيقي 
ال�سغــري لي�ســرتي بال�سيقــل ثالث �سجائــر، اأمــا االآن، فاأنا اأدخــل بقلب قوي 
اإىل البائــع واأطلــب �سيجارة واحــدة، دون اأن اأُحرج، فكل جــرياين املدخنني 

املفل�سني يفعلون ذلك بال حرج".
ا  برنامج الكامريا اخلفية "طول بالك" املحلي يف القطاع اأوقف فيه املذيع �سابًّ
وطلب منه �سيجــارة، فمد يده ال�ساب بالعلبة من نوع "رويال" للمذيع الذي 
رماها على االأر�س ودا�سها بقدمه وقال "الدخان م�سر بال�سحة. بّطله"، وفرَّ 

من املكان م�سرًعا، فلحق به ال�ساب واأ�سمعه �سياًل من ال�ستائم.
ال�سحايف اأميــن العالول والكاتبان اأكرم ال�ســوراين واأحمد بعلو�سة كتبوا يف 
�سفحــة خا�سة بهم علــى الفي�سبوك تعليًقا على ارتفاع �سعــر الدخان: "اأول 
الت�سهيــالت التي �ستنعم بها غــزة التخل�س من عادة التدخــني"، واأقروا باأن 
"ارتفاع ا�سعار ال�سجائر واملع�سل موؤامرة.. لتعكري املزاج ال�سعبي"، وقال 
الكاتــب بعلو�سة: "احلمد هلل على غالء ال�سجائــر، واملع�سل الفاجر، وق�سوة 

التاجر".
وتــداول املدخنــون علــى الفي�سبوك �ســورة ل�ساب �سخم اجلثــة ي�سع على 
و�سطــه علبــة �سجائر ملفوفــة ب�سل�سلة يغلق طرفها بقفــل ال ميلك مفتاحه اإال 

هو.
واأرجــع جتار الدخان ارتفاع االأ�سعار اإىل الت�سديد امل�سري على االأنفاق التي 
يهــرب منها الدخــان اإىل القطاع اأثناء احلرب على غــزة التي ا�ستمرت واحًدا 

وخم�سني يوما، متوقعني اأن تنخف�س خالل الفرتة املقبلة.

ج���ي���ب���ي يف  ت�����������زال  ل  ال�����������ش�����ي�����ج�����ارة  غ�������������زة..  يف 

هدى عثمان  

نادين جاد م�سلم •  

���ا ل���ك���ن ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه مم��ك��ن��ة �����ش����رط����ان ال������ث������دي.. ي���ق�������ش���ي ع���ل���ى م���ل���ي���ون ام����������راأة ����ش���ن���ويًّ

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة الأرا������ش�����ي  يف  ال��ت��ب��غ  اأ����ش���ع���ار  ارت����ف����اع  ظ���ل  يف  ت���زده���ر  "اللّف"  و���ش��ج��ائ��ر  ج��ن��ن  دخ�����ان 

الذاتــي وهو الطريقــة ال�سحيحة ال�ستق�ساء 
وتقييم و�سع اأي �سيدة مهما كانت االأعرا�س 
التــي ت�سكو منهــا، كما و�سحــت د. م�سلماين، 
فتــم ت�سخي�سها ابتــداء بالفح�ــس ال�سريري 
واالإ�سعاعــي )املاموجــرام( من ثــم الفح�س 
االإيكوغــرايف )االأمــواج ما فــوق ال�سوتية(، 
الــذي يعتــرب مــن االإجــراءات الت�سخي�سية 
الن�سيجــي  بالفح�ــس  منتهًيــا  املهمــة، 

واخلليوي.
وهنا كانت ال�سدمة بالن�سبة لها، عندما تاأكدت 
�سكوكهــا باالإ�سابة ب�سرطان الثدي، فدخلت يف 
حالــة نف�سيــة �سيئــة، و�سيطر التوتــر والكاآبة 
عليهــا، وخافت مــن ردة فعل زوجهــا الذي مل 
ي�ساندها يف حمنتها بعد علمه يف املو�سوع، وما 
كان منه اإال اأن تركها وحيدة تقاوم هذا املر�س 
وطلقهــا. اإال اأن ذلك زاد مــن قوتها واإ�سرارها 
علــى ال�سفــاء، فبــداأت يف رحلــة العــالج التي 

انتهت با�ستئ�سال الثدي.
ومل يكــن �سفاوؤها نهاية الأملها، فما زالت احلالة 
النف�سية ال�سيئة واإح�سا�سهــا بالنق�س ت�سيطر 
علــى حياتها، يف �سعورها باأنها اأ�سبحت امراأة 

يف البطاقة فقط، كما قالت.
اأما امل�سابة اأ.ج )48 عاًما(، فبم�ساندة زوجها 

وعائلتها لهــا، حتدت املر�س واجتازت العالج 
مراحــل  اأ�سعــب  مــن  كان  الــذي  بالكيمــاوي 
العــالج. ون�سحــت الن�ساء ب�سكل عــام بالقيام 
ا وفح�س )املاموجرام(  بالفح�س الذاتي �سهريًّ
ــا وعــدم اخلــوف واخلجــل مــن اللجوء  �سنويًّ
اإىل الطبيــب يف حــال �سعورهن بــاأي اأمل اأو اأي 
�ســيء غريــب يحــدث لهــن، وطالبــت الن�ســاء 
امل�سابــات باتباع االأ�ساليب ال�سحيحة للعالج 
وعــدم الــرتدد يف الك�سف عن مر�سهــم، والثقة 
دائًمــا بالنف�س، الأن املعنويــات العالية ت�ساعد 
بالتخل�ــس من املر�س ب�سكل اأ�سرع، وكلما كان 

الفح�س مبكًرا، زادت احتمالية ال�سفاء.
بدورهــا، عــربت د. م�سلمــاين عــن اأهميــة ن�سر 
الوعــي يف املجتمــع حــول هــذا املر�ــس، فهــو 
م�سكلــة جمتمع باأكملــه، ولي�س م�سكلــة املراأة 
وحدهــا، فم�سوؤولية املجتمع دعم املراأة نف�سيًّا 
ــا وت�سجيعهــا على الفح�ــس املتكرر،  ومعنويًّ
فن�سبــة ال�سفاء ت�سل اإىل 98% يف حال اكت�ساف 
املر�س يف وقت مبكر. ففي كل ربع �ساعة متوت 
امــراأة يف العــامل نتيجــة هــذا املر�ــس ب�سبــب 

ك�سفه يف وقت متاأخر.

• طالبة يف دائرة االإعالم بجامعة بريزيت

ارتفعت اأ�سعار ال�سجائر خالل ال�سنوات القليلة 
املا�سيــة مبا يزيــد علــى ال�سعف، االأمــر الذي 
ــا علــى املواطــن  ــا اإ�سافيًّ �ســكل عبًئــا اقت�ساديًّ
الفل�سطينــي، الذي بــات يحاول الهــرب من هذا 
االرتفاع الكبري وامللحوظ بكافة الطرق املمكنة. 
جزء مــن املدخنني ف�ســل االإقالع عــن التدخني 
بعــد ارتفــاع اأ�سعــار ال�سجائــر ب�ســكل كبــري، 
وجــزء اآخر بحث عن بديل ب�سعــر اأقل، فاأ�سبح 
ي�ستعمــل التبغ العربي الــذي ينتج يف االأرا�سي 

الفل�سطينيــة وخا�ســة يف قــرى حمافظة جنني، 
والبع�س االآخر اأ�سبح مييل اإىل ا�ستخدام التبغ 
امل�ستــورد اأو مــا يعرف بـ "اللــف". ويعد التبغ 
املحلــي وامل�ستــورد بدياًل اأقــل �سعــًرا من علب 
ال�سجائــر التــي ي�ســل �سعرهــا يف املتو�ســط اإىل 

قرابة ع�سرين �سيقاًل.
ال�ساب اأيوب زين الدين )23 عاًما( قال يف حديث 
مــع "احلال" اإنــه اأ�سبح يدخن التبــغ امل�ستورد 
كونــه  اجلاهــزة،  لل�سجائــر  كبديــل  "اللــف"، 

عبد اللطيف حجاوي •  
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ن�سرين مو�سى  

حترير بني �سخر •  
حــذر خرباء اقت�ساديون من تداعيــات موجة غالء فاح�س 
خــالل الفــرتة القادمــة يف االأرا�ســي الفل�سطينيــة، �ستهدد 
كافــة ال�سلع واملنتوجات، مــا �سيوؤثر على حيــاة املواطن 
الفل�سطينــي ومعي�ستــه. وملعرفــة اأ�سباب هــذه التخوفات 

ومربراتها، توجهت "احلال" لعدة خرباء الأخذ اآرائهم.

اجلعفري: ارتباطنا باالقت�ساد 
االإ�سرائيلي هو ال�سبب

وقــال اخلبــري االقت�ســادي واملحا�ســر بجامعــة القد�ــس 
حممــود اجلعفــري اإن ال�سبــب الرئي�ســي لهــذه التوقعات 
هــو ارتفــاع �سعــر الــدوالر اأو انخفا�ــس قيمــة ال�سيقل اأو 
العن�سريــن مًعــا، كــون اقت�سادنــا مرتبًطا مــع اإ�سرائيل، 
ويبلــغ اإجمايل ا�ستــرياد ال�سلع االإ�سرائيليــة �ستة مليارات 
دوالرات، مو�سًحــا اأن "ارتباطنــا باالقت�ســاد االإ�سرائيلي 
�سريفع اأ�سعار الواردات مبــا ي�سمى "الت�سخم امل�ستورد" 
بــكل املجــاالت، ومــا دمنــا مرتبطــني باالقت�ســاد العاملي، 
ف�سيوؤثر علينا الدوالر، واذا كانت املواد اخلام م�ستوردة، 
ــا". واأ�ســاف اجلعفــري: "هذه  ف�سريتفــع �سعرهــا تلقائيًّ
الظاهــرة لي�ست غريبة وال جديــدة، وبالن�سبة ملن يتلقون 
رواتبهــم بالدوالر والدينار، فهم مرتاحون، الرتفاع القوة 
ال�سرائيــة لرواتبهــم، وهذا ملــدة ق�سرية، ثــم �ستنخف�س 
القــوة ال�سرائية، فزيادة الدخــل بال�سيقل �ستختفي نتيجة 

ارتفاع اال�سعار". 
واأ�ســاف اجلعفــري اأن رفــع ال�سرائــب اأدى اإىل ارتفــاع 
االأ�سعــار املنتجــة نتيجــة الرتفــاع االأ�سعــار يف اإ�سرائيل، 

ونحن ن�ستورد هذه ال�سلع وبالتايل ترتفع اأ�سعارها.
وبخ�سو�ــس دور احلكومة يف هذا ال�سياق، يرى اجلعفري 
ا مع االقت�ساد  "اأن االأمر �سعب، كون االرتباط ما زال قويًّ
حــال  يف  ينخف�ــس  االأ�سعــار  ارتفــاع  واأن  االإ�سرائيلــي، 
ا�ستطعنــا تقليل هــذا االرتبــاط وت�سكيل ارتبــاط خا�س، 

وكذلك عن طريق اإنتاج �سلع تختلف باالأ�سعار عن نظريتها 
االإ�سرائيلية" .

اأبو غو�ش: ارتفاع الدوالر متوقع
مــن جانبــه اأكــد املحــرر االقت�ســادي يف جريــدة احليــاة 
اجلديــدة اأيهم اأبو غو�س اأن ال�سبب الرئي�سي بتوقع موجة 
غــالء قادمة مرتبــط بارتفاع قيمــة الــدوالر، اإ�سافة لعدة 
قرارات اإ�سرائيلية تتعلق ب�سريبة القيمة امل�سافة واأثمان 
املــاء والكهربــاء. "وح�ســب بروتوكــول اتفاقيــة باري�س، 
فنحن ل�سنا م�ستقلني من الناحيــة االقت�سادية، واإ�سرائيل 
تدر�ــس رفع قيمة ال�سريبة امل�سافة بن�سبة 2 % لرتتفع اإىل 
19 %، وبالتــايل، ونتيجة التفاقية باري�س، فال�سلطة ملزمة 
برفــع القيمة امل�سافة على ال�سلــع واخلدمات امل�ستوردة، 

ا".  اأي ارتفاع اأ�سعارها �سمنيًّ
واأ�ســاف اأبو غو�س اأن "كــون فل�سطني جمتمًعــا م�ستورًدا 
ويعتمــد علــى الــدوالر، فهــذا �سيــوؤدي اإىل ارتفــاع اأ�سعار 
ال�سلــع امل�ستــورد وبالتــايل �سعرها يف ال�ســوق". وعن دور 
احلكومــة، قال اأبو غو�س: "لالأ�سف، دورها حمدود مقارنة 
مــع الــدول امل�ستقلة، ففي دول اأخرى قــد تتدخل احلكومة 
بعــدة طرق منها �سعــر الفائدة، اأما عندنــا، فنحن تابعون 

الإ�سرائيل التي تتحكم ب�سعر الفائدة".
واأ�ســاف اأبو غو�ــس: ت�ستطيع احلكومة اتخــاذ اإجراءات 
ــا،  وحاليًّ املحروقــات،  خا�ســة  ال�سلــع،  كدعــم  حمايــة، 
احلكومــة غري قادرة علــى فعل ذلك، نتيجــة العجز املايل، 
فهي بالكاد ت�ستطيع دفع رواتب موظفيها، وعليها مديونية 
عاليــة للقطــاع اخلا�ــس. ومن ناحيــة اأخــرى، فاحلكومة 
تتم�ســك بكون االقت�ســاد قائًما على مبــداأ ال�سوق  احلرة، 
فقــط،  ال�سلــع  اأ�سعــار  باإظهــار  التجــار  باإلــزام  وتكتفــي 
ولالأ�سف، نتيجة لالأزمــة املتوقعة، فامل�ستهلك هو املت�سرر 

االأول، وهو من �سيدفع ثمن كل ذلك. 

ب�شبب الرتباط بالقت�شاد الإ�شرائيلي وارتفاع الدولر

ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة الأرا����������ش���������ي  اأف����������ق  يف  ت�����ل�����وح  غ��������اء  م�����وج�����ة  اق�����ت�����������ش�����ادي�����ون:  خ����������راء 

عبد اهلل: التوقعات لي�ست خميفة
وال�سيا�ســات  االأبحــاث  معهــد  عــام  مديــر  قــال  بــدوره، 
االقت�ساديــة "ما�ــس" �سمــري عبــد اهلل اإن هــذه التوقعــات 
لي�ست خميفة، الأن هناك �سلًعا اأ�سا�سية اأ�سعارها تنخف�س، 
خا�ســة البرتول، والتي �سيتبعها هبوط اأ�سعار امل�ستقات، 
فالبنزيــن انخف�س من 150 دوالًرا اإىل 85 للربميل، وهناك 
احتمــال باأن ينخف�س اأكرث. واأ�سعــار املواد الغذائية كانت 
م�ستقــرة دون زيــادة يف العــام املا�سي، لذلــك فالتوقع اأن 
الزيــادة باالأ�سعــار لن تكون عنيفــة، ولكن نتيجــة ارتفاع 
�سعــر الدوالر جتــاه العمالت االأخرى، والتجــارة الدولية 
تعتمــد باالأ�سا�ــس علــى الــدوالر، فال�سلع امل�ستــوردة من 
اخلــارج التي ت�ســكل جزًءا كبرًيا من ال�سلــع التي ت�ستورد 
مبا�ســرة اأو يعاد ت�سديرها لنا من اإ�سرائيل �ستتاأثر بن�سب 
خمتلفة، و�ستت�سبب بارتفاع االأ�سعار ب�سكل ملمو�س، وهذا 
هــو التوقــع باأن تكــون موجة االرتفــاع باالأ�سعــار بحدود 

ولي�س بن�سب كبرية.
واأ�ســاف عبــداهلل اأن احلــد من موجــة الغــالء بالن�سبة لنا 
م�ساألة معقدة ولي�ست بيدنا حيلة بحكم اأن معظم ا�ستهالكنا 
ياأتــي من اخلارج، ولكن هناك اآليات ميكن من خاللها احلد 
منها اأو التقليل مــن اأثرها، عن طريق تعزيز اعتمادنا على 
ال�سوق املحلية، واأن تقوم احلكومة يف حالة ارتفاع اأ�سعار 

بع�س ال�سلع كم�ستقــات البرتول، بفر�س �سرائب ور�سوم 
اإ�سافية، فــاإذا ارتفعت اأ�سعار البرتول تخف�سها بتخفي�س 
ال�سريبة، وبذلك يحدث تــوازن باالأ�سعار، ولكن اإذا اأبقت 
احلكومــة اأ�سعــار البــرتول كمــا هي، فلــن تلحــق ال�سوق 
العاملية، وهذا �سيــوؤدي اإىل ارتفاع االأ�سعار ب�سورة اأكرب.  
واأو�ســح عبــداهلل اأن احلكومــة ت�ستطيع اتخــاذ اإجراءات 
ت�ستطيــع مــن خاللهــا اأن ت�ستــورد مبا�ســرة دون مــرور 
ال�سلــع باإ�سرائيــل، وهناك دور على امل�ستهلــك يتمثل باأخذ 
قــرار بالتحرك بني ال�سلع التي تنخف�ــس وترتفع اأ�سعارها 
ليحافظ على م�ستوى ا�ستهالكي منا�سب، ب�سكل يخفف من 

�سرر ارتفاع بع�س ال�سلع.
رفعــت  اإذا  �ستحــدث  الغــالء  موجــة  اأن  عبــداهلل  وبــني 
اإ�سرائيل قيمــة ال�سرائب على امل�سرتيات لتخفي�س العجز 
مبوازنتها، كما هو متوقع، ولكن هذا لي�س قطعيًّا والنقا�س 
علــى املوازنــة مل يجــر بعــد. وهذا يعنــي اأن ال�سلطــة اإذا 
ارتفعــت �سريبة القيمة امل�سافــة، ف�ستعمل على رفعها اإىل 
18 % اأو 19 %، الأن الهام�س املتاح ح�سب اتفاقية باري�س 2 
%، ولكــن ال�سلطة ت�ستطيع خمالفة هذا البند كون اإ�سرائيل 

األغت تطبيق العديد من بنود االتفاقية فيما بعد.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

منــذ اليوم االأول مــن العدوان االإ�سرائيلــي على قطاع غزة، 
تعر�س قطــاع الزراعة خل�سائر كبــرية، فاأحلقت به دبابات 
االحتالل وطائراته اأكرب قدر ممكن من اخل�سائر واالأ�سرار.

مئــات الغــارات اجلويــة التــي ا�ستخدمــت فيهــا اأطنان من 
املتفرجــات ا�ستهدفت ب�ساتــني ومزارع واأرا�ســي مفتوحة، 
قبــل اأن تبــداأ العمليــة الربية التــي �ساركت فيهــا جرافات، 
بنيــة حتيــة  الدومنــات، ومرافــق  اآالف  جرفــت وخربــت 

زراعية، ودفيئات بال�ستيكية.
وانتــاب معظم املزارعني �سعــور بال�سدمــة والذهول، حني 
عــادوا اإىل اأرا�سيهم بعد االإعالن عن وقف اإطالق النار، فهذا 
وجــد اأ�سجــاره اقتلعــت، وذاك وجــد اأر�سه مليئــة باحلفر 
الناجمــة عن �سواريخ الطائرات، وثالث �سدم بعد اأن �ساهد 
دفيئاتــه الزراعية اأ�سحت كومة من احلديد والركام بعد اأن 

دمرتها اجلرافات.
اأبو حممــد ال�ساعر، اأحد املزارعني الذيــن تعر�سوا خل�سائر 
فادحــة خــالل العــدوان، فقــد كان زرع اأر�ســه مبح�ســول 
الطماطــم قبيل العــدوان باأ�سابيع، لكنه عجــز عن الو�سول 
حلقلــه اأو متابعة مزروعاته، ل�ســدة الق�سف وا�ستهداف كل 

ما هو متحرك على االأر�س.
واأو�ســح ال�ساعــر اأن خ�سارتــه كبــرية، وال ميكنــه العودة 
للزراعــة مــرة اأخــرى، فهــو بحاجــة اإىل اأمــوال ومعــدات 
وجتهيزات يفتقدها، لذلك ينتظر كغريه من املزارعني، منحه 
م�ساعــدات من وزارة الزراعــة اأو موؤ�س�سات زراعية، تعينه 

على ا�ست�سالح اأر�سه وتخ�سريها من جديد.
اأمــا املــزارع حممد ما�سي، فاأكــد اأنه حني و�ســل الأر�سه 

بعــد العدوان �سعــر بال�سدمــة لهــول امل�سهد الــذي راآه، 
فاجلرافــات االإ�سرائيليــة التــي مكثــت يف االأر�ــس الأيــام 
دمــرت كل �سيء، فالدفيئــات الزراعية التــي كان يزرعها 
مبح�ســويل الطماطم واخليار ويعتا�ــس منها اأ�سحت اأثًرا 
بعــد عني، و�سبــكات امليــاه اأزيلت، كما ردمــت اجلرافات 
بركة مياه، وحطمت م�سخات ومعدات تقدر قيمتها باآالف 

الدوالرات.
يقول نائب اأمني عام احتاد الفالحني يف فل�سطني، عبد ال�ستار 
�سعت، اإن خ�سائر كبــرية وغري م�سبوقة ُمني بها املزارعون 
يف قطاع غــزة خالل العــدوان االأخري، جعلــت الع�سرات بل 
املئــات منهم عاجزين عن تخطي االأزمــة، والعودة للزراعة 

من جديد.
وبــني �سعــت اأن املزارع يف قطــاع غزة منهك قبــل العدوان، 
فاحل�سار ومنع الت�سدير وتدين االأ�سعار، عر�ست املزارعني 
خل�سائر متتالية، وكان العــدوان مبثابة الق�سة التي ق�سمت 

ظهر البعري.
وقدر �سعت اخل�سائر املبا�سرة لقطاع الزراعة يف غزة، جراء 
العــدوان، باأكرث مــن 350 مليون دوالر اأمريكــي، مبا ي�سمل 
مرافق البنى التحتية الزراعية، مبيًنا اأن هذه اخل�سارة غري 
امل�سبوقة، بحاجة اإىل تدخل جهات داعمة، ت�ساعد املزارعني.

واأكــد اأن ثمة مناطق زراعية حيويــة ومهمة تعر�ست لدمار 
وا�ســع، مثــل مناطــق �ســرق رفــح وخــان يون�ــس، و�سمــال 
القطــاع، وهــي كانــت تعتــرب �سلــة اخل�ســراوات الرئي�سية 
ا تاأثــر اأ�سواق القطاع بذلك،  لعمــوم قطاع غزة، وقد بدا جليًّ
من خالل الغــالء الفاح�س والنق�س الكبري يف اأنواع اخل�سار 

غ������������زة: ق������ط������اع ال����������زراع����������ة ب�����ان�����ت�����ظ�����ار ال�������دع�������م ل����ي����ت����ع����اف����ى م�������ن اآث��������������ار احل�������رب

الرئي�سية.
وتوقع �سعت اأن ت�ستمــر حالة نق�س اخل�سراوات، وارتفاع 
اأ�سعارهــا عــدة اأ�سهــر، اإىل اأن يتلقى املزارعــون تعوي�سات 
وم�ساعدات، متكنهم من الوقوف جمدًدا، لتخ�سري اأرا�سيهم.

املزارعــني  جمعيــة  �ســر  اأمــني  احل�سا�ــس  حممــود  اأمــا 
الفل�سطينيــني، فاأكد اأن معظم املزارعــني املت�سررين توقفوا 
متاًما عن الزراعة، وبع�سهم مل ي�ستطع حتى تنظيف اأر�سه، 
فاجلميع ينتظر و�سول م�ساريع الدعم من اجلهات الدولية، 

التي لن يتعافى قطاع الزراعة من دونها.

واأو�ســح احل�سا�ــس اأن امل�سكلــة تكمن يف تاأخــر و�سول مثل 
هذه امل�ساريــع، لذلك، فاإن قطاع الزراعــة �سيبقى على حاله 
ــا يف االأ�سناف  اأ�سهــًرا عــدة، واالأ�ســواق �ستظــل تعــاين �سحًّ

وارتفاًعا يف االأ�سعار.
وبني احل�سا�س اأنه يف حال متت م�ساعدة املزارعني، وتعافت 
الزراعة يف القطاع، فاإن الو�سع لن يتح�سن، وحال املزارعني 
لــن يتحــول اإىل االأف�ســل، اإال يف حــال فتــح بــاب الت�سديــر، 
ومتكنهم من ت�سدير منتجاتهم اإىل ال�سفة الغربية واإىل داخل 

اخلط االأخ�سر.

حممود اجلعفري.اأيهم اأبو غو�س.�سمري عبد اهلل.
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فنتينا �سويل •  

تتمة املن�سور يف ال�سفحة االأوىل - 7.8 مليون �سيقل

تتمة املن�سور يف ال�سفحة االأوىل - �سركة الكهرباء..

علــى الرغــم من �سغــر الطائفــة ال�سامريــة يف مدينة 
نابل�ــس، والعقبــات احلياتية التي تواجههــا، اإال اأّنها 
ا�ستطاعــت احلفاظ علــى قد�سية عاداتهــا وتقاليدها 
على مر الزمن، فهي طائفة يعي�س ن�سف اأفرادها االآن 
يف منطقــة "حولــون" االإ�سرائيليــة، والن�سف االآخر 
علــى قمة جبل جرزمي يف نابل�س، حيث املكان االأقد�س 

لهم.
كــرثت االأقاويل حــول طقو�سهم املتعلقة باملــراأة، لكّن 
اأكرث ما تداوله النا�س هو اأّن املراأة ال�سامرية يف العادة 
ال�سهريــة حُتب�س ل�سبعة اأّيــام يف غرفة منف�سلة وميرر 
لهــا الطعام من حتــت الباب، وحترم من مل�ــس اأطفالها 
والقيام باأي عمل داخل املنزل، واأنها حترم يف كثري من 

االأحيان من املرياث. 
لكــّن الواقــع ال يقــول ذلــك، اإذ اإن املــراأة ال�سامريــة ال 
حتب�س يف فرتة العادة ال�سهرية، ولكن تنام على �سرير 
منف�ســل يف ذات الغرفــة التي ينام فيها اأفــراد العائلة، 
كمــا اأّنها ال حترم من ممار�سة عملها املعتاد اأو اخلروج 
مــن املنــزل، لكــن ما متنــع مــن القيام بــه هــو اأعمالها 
املنزليــة، اإذ يقوم بها اأفــراد االأ�سرة وي�ساعدهم اأحياًنا 

اجلريان واالأقارب، كذلــك متنع من مل�س اأبنائها يف تلك 
الفرتة، وهو اأمر موؤمل.

الطائفــة  هــذه  ن�ســاء  مــن  عــدًدا  التقــت  "احلــال" 
الفل�سطينيــة، وا�ستف�ســرت عن بع�س القيــم والعادات 
داخــل الطائف، حيث نفت كثريات مــا يروج عن تقاليد 

�سعبة تعطل حياة ن�سائنا ال�سامريات.
يف حديث لنا مــع ال�سامرية زهية �سّراوي، �ساألناها عن 
راأيهــا يف هذه الطقو�ــس وفيما اإذا كانــت تعتربها ظلًما 
اأو انتهــاًكا حلقوقها، فقالت: "هذا لي�س �سيًئا كما يظنه 
الكثــريون مــن خــارج الطائفة، فنحــن منار�ــس عملنا 
خــارج املنزل، ون�ستطيــع اخلروج بحريــة كاملة، كما 
اأّن اأ�سبوع الدورة ال�سهرية بالن�سبة لنا اأ�سبه بالراحة، 
الأّن اأعمــال املنــزل يقوم بهــا غرينا، وهــذا تخفيف عنا 

ولي�س �سيًئا".
وعلــى مــر ال�سنــني، حافظــت الطائفــة على مبــداأ عدم 
الزواج مــن غري ال�سامريــني كما اأمرهــم العهد القدمي، 
اإال اأن الظــروف القاهــرة يف االآونة االأخــرية واملتمثلة 
باختــالف ن�سب الذكور واالإنــاث، دفعت الكاهن االأكرب 
لي�سمــح بالــزواج من ن�ســاء خارج الطائفــة، ب�سرط اأن 

ال�شامريات الفل�شطينيات.. بن ظلم الإ�شاعة وحقيقة الواقع

يعتنقن الديانة اليهودية.
 وعن ذلك تقول �سورا، وهي اأوكرانية وافدة اإىل الطائفة 
ومتزوجــة منذ 11 عاًما: "قدمت اإىل هنا وخ�سعت ملدة 
�سهر لفرتة جتريبية الأعتــاد على طقو�س الطائفة، وقد 
اأحببــت هذه  الطائفة واأحّبــوين وا�ستطعت تعلم اللغة 
العربيــة ب�سهولــة، وال اأرى يف طقو�ــس فــرتة العــادة 
ال�سهريــة اأي ظلــم، اإال اأّنها قد تكون �سعبة قلياًل عندما 
ال اأ�ستطيــع مل�س ابنــي، ولكّني اأخــرج واأمار�س حياتي 

ب�سكل طبيعي".
اأمــا اإيهاب ال�سامري، وهو موؤ�س�ــس جمعية االأ�سطورة 
ال�سامرية، فيعلق على ذلك قائاًل: "الطهارة تعترب اأمًرا 
اأ�سا�سيًّا يف الدين ال�سامري حثت عليه التوراة كثرًيا يف 
ن�سو�س وا�سحة، واقتب�س عــن التوراة: "واإذا كانت 
امــراأة لها �سيل، وكان �سيلها دًما يف حلمها، ف�سبعة اأيام 
تكــون يف طمثه، وكل مــن م�سها يكون جن�ًسا اإىل امل�ساء. 
وكل مــا ت�سطجع عليه يف طمثها يكــون جن�ًسا، وكل ما 

جتل�س عليه يكون جن�ًسا".
وي�سيــف: الطهــارة لي�ســت فقــط يف العــادة ال�سهرية 
واإمنــا عندمــا تلــد املراأة ولــًدا، فاإنهــا ال تقــوم باأعمال 
املنزل ملا يقارب 41 يوًما، ويف حال اأجنبت بنًتا، فاملدة 

تقارب 81 يوًما.
اأما بالن�سبــة للمرياث، فيقول اإيهاب ال�سامري: "املراأة 
ال�سامريــة ترث كما يرث الرجــل وال فرق بينهما، لكّنها 
ال تــرث يف حالــة واحدة فقــط، اإذا تزوجــت من خارج 
العائلــة، اأي من غري االأقــارب، حتى ال تت�ستت ملكيات 
العائلــة". وذكر ال�سامــري اأي�ًسا اأن ال�سمــاح بالزواج 
مــن خــارج الطائفة جــاء ملنــع الرذيلة، نظــًرا الأن عدد 
الذكــور يفــوق عدد االإنــاث، وعلــى الن�ســاء الوافدات 
اللواتي يردن الزواج من اأحد �سباب الطائفة ال�سامرية 
اأن يعتنقــن الديانــة اليهوديــة ال�سامريــة،  ويخ�سعن 
لفــرتة جتريبيــة قبــل الــزواج حتــى يتعلمــن طقو�س 
الطائفة ويعتدن على احلياة فيها، ويقررن فيما اإذا كّن 

ي�ستطعن اإكمال احلياة داخل الطائفة. 
ويف �سياق اآخر، يقول اإيهاب اإن املراأة ال�سامرية تعي�س 
حيــاة ال تختلف يف احلقوق عن الرجل، اإذ اإن لها احلق 
يف التعلــم والعمل وامل�ساركة يف كافــة اأن�سطة احلياة، 
كمــا اأّن التــوراة اأمرت بذلك )يف كل مــا تقول لك �سارة، 

ا�سمع لقولها(.

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

واأطلقت احلكومة منذ فرتة حملة توعية �ساملة لت�سجيع 
املواطنــني علــى االلتــزام بت�سديــد امل�ستحقــات املاليــة 
املرتاكمــة عليهــم كديون ل�سركــة الكهربــاء، و�سد �سرقة 
التيــار،  اإال اأن التقديــرات توؤ�ســر اإىل عــدم حتقيق نتائج 
مثمرة يف هــذا االجتاه، ما يدفع احلكومات الإجراء املزيد 
مــن الدرا�سات ومناق�سة �سل�سلــة املقرتحات ملعاجلة هذا 

امللف العالق.
وناق�ســت احلكومة موؤخًرا م�سروع قــرار ب�ساأن اإجراءات 
تطبيــق براءة الذمة لقطاع الكهرباء مــا زال قيد الدرا�سة 
القانونيــة، واأنــه ياأتي ا�ستنــاًدا اإىل اآليات �سمــان ت�سديد 
اأثمان الكهرباء، مبــا يعزز االقت�ساد الوطني ويعمل على 

خدمة امل�سلحة العامة.
ووفًقــا ملركز االإعــالم احلكومي، فــاإن ما تناقلتــه و�سائل 
االإعــالم حــول اإجــراءات تطبيــق بــراءة الذمــة لقطــاع 
الكهربــاء وباأنه �سيرتتب عليها منــع املواطنني املتخلفني 
عن دفــع التزاماتهم ل�سالح قطاع الكهربــاء من ال�سفر اإىل 

اخلارج؛ غري دقيق".
وت�سعى احلكومة اإىل اتخــاذ خطوات وقرارات من�سجمة 
مع القانــون االأ�سا�سي الفل�سطيني، خا�سة اأن  حرمان اأي 

مواطن من ال�سفر ال ياأتي اإال بقرار من الق�ساء.
وقــال ب�سي�سو: "هذا ما تلتزم به احلكومة يف اإطار �سيادة 
القانون وا�ستقالل الق�ساء"، مو�سًحا اأن اإجراءات تطبيق 
براءة الذمــة لقطاع الكهرباء ت�ستثنــي احلاالت املر�سية 
واالإن�سانيــة بعد التحقق منها، علــى اأن تتوا�سل اجلهود 
لت�سويــة ديون هذه احلاالت دون اللجوء اإىل قطع اخلدمة 

اأو تطبيق قرار جمل�س الوزراء على هذه احلاالت.

ما هي "براءة الذمة"؟
ويف اإطــار م�ساعــي احلكومــة تو�سيــح حيثيــات م�سروع 
قــرار اإجراءات تطبيق براءة الذمــة لقطاع الكهرباء، فاإن 
امل�ســروع ا�ستمل علــى �سل�سلة من النقــاط اأبرزها �سمان 
حــق موزعــي الكهربــاء بقطــع التيــار الكهربائــي عن كل 
م�ستهلــك مل يدفع ثالث فواتري متتاليــة، وذلك بعد القيام 
بكافة االإجــراءات التي ت�سمن حت�سيل اأثمــان الكهرباء، 
وبعد اإر�سال اإنذار خطي اأول بقطع اخلدمة بعد 14 يوًما، 
ويف حــال مل يلتــزم امل�ســرتك بت�سديد ما عليــه من فواتري 
متاأخــرة، بالرغم من االإنــذار االأول بالقطع، يقوم املوزع 
بعــد تراكم 6 فواتري بت�سليــم ذلك امل�سرتك اإنــذاًرا خطيًّا 
ثانًيا ونهائيًّا ي�سمــل جميع املعلومات املذكورة يف االإنذار 
االأول واإخطــار امل�ســرتك بتحويــل امللــف ل�سلطــة الطاقة 
الإدراجــه على القائمة اخلا�ســة املطلوب منها براءة ذمة 

للح�سول على اخلدمات املذكورة.
واأ�ســاف: "يف حــال مل تتــم ت�سوية الديــون امل�ستحقة 
علــى امل�سرتك بعد االإنــذار الثاين ح�سب املــادة الثالثة 
من هــذا القرار، يقدم املــوزع قائمة باأ�سمــاء املتخلفني 
عن الدفع ل�سلطــة الطاقة، التي حتول امللف اإىل جمل�س 
تنظيم قطــاع الكهرباء الإنذار امل�ســرتك خطيًّا من خالل 
املوزع باالإجــراءات التي �ستتخذ بحقــه يف حال مل تتم 
ت�سوية الديون خالل اأ�سبــوع من تاريخ ت�سلمه لالإنذار 

الثالث.
ويف حــال مل ي�ستجــب امل�ســرتك، يحــول جمل�ــس التنظيم 
الداخليــة  وزارة  ترا�ســل  التــي  الطاقــة  ل�سلطــة  امللــف 
الإدراجــه على قائمة االأ�سخا�س املطلوب منهم براءة ذمة 

)القائمة اخلا�سة( للح�ســول على اخلدمات املذكورة يف 
املادة الثالثة من هذا النظام.

علــى  اخلا�ســة  القائمــة  الداخليــة  وزارة  وعممــت 
الــوزارات واملوؤ�س�سات احلكوميــة املعنية والتي يطلب 
ممن يودون احل�سول علــى خدماتها اإرفاق براءة ذمة. 
ويقــدم جمل�ــس تنظيم قطــاع الكهرباء تقريــًرا كل ثالثة 
اأ�سهــر ل�سلطة الطاقــة حول احلاالت التي متــت اإحالتها 

على القائمة.
ورغــم ذلــك، فــاإن ب�سي�سو اأكــد لـــ "احلــال" اأن مو�سوع 
بــراءة الذمــة �سيطبــق فقــط علــى مــن ال يدفــع فواتــري 
الكهربــاء، وهــذا ال يعنــي املنع مــن ال�سفــر، الأنه خمالف 
متاًما لن�سو�س القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني، التي كفلت 
حريــة احلركة والتنقل للمواطنني"، م�ســرًيا اإىل اأن هناك 
اقرتاحــات مــا زالت قيــد النقا�ــس والدرا�سة مثــل و�سع 
اأ�سماء املتخلفني عن الدفع على املعابر، لكن لن يتم اتخاذ 

اأية اإجراءات تتعار�س مع القانون".
وو�ســف ب�سي�سو التهــرب ال�سريبي باأنــه م�سكلة كبرية، 
وقــال: "الفكرة من مو�سوع بــراءة الذمة هي العمل وفق 

روؤية اإ�سرتاتيجية".

خري�سة: حلول خالقة 
النائب الثاين لرئي�س املجل�س الت�سريعي د. ح�سن خري�سة، 
اأكــد عدم �سرعية اأيــة اإجراءات ميكــن للحكومة اتخاذها 
دون غطــاء قانوين، وقال: "ال يجــوز فر�س اأي اإجراء من 
قبــل احلكومة اإال بقانون، ويف حال تطبيق مقرتحات منع 
ال�سفــر للمتخلفني عن ت�سديــد فواتري الكهربــاء، فاإن ذلك 

يعنــي اأن ن�سف ال�سعب الفل�سطينــي خا�سة يف املخيمات 
�سوف مينعون من ال�سفر".

واأ�ســاف: "املطلــوب البحث عن حلول خالقــة خا�سة يف 
ظــل االأو�ســاع االقت�ساديــة ال�سائــدة يف فل�سطني، وعلى 
احلكومــة البحث عــن �سبل ت�سهيــل حياة النا�ــس ولي�س 
تعقيدهــا باإجــراءات منقو�ســة اأو مت�ــس اأب�ســط حقــوق 

املواطنني مثل حقهم يف ال�سفر".
وتابــع: "هــذا ال يعنــي يف املقابــل عدم التــزام املواطنني 
بت�سديــد ما عليهم من ا�ستحقاقــات، بل ميكن معاجلة هذا 

االأمر من خالل جدولة ديونهم وفق اآلية وا�سحة".

ربعي: الديون لي�ست جرائم
مــن جانبــه، اعتــرب حمامــي الهيئــة امل�ستقلــة حلقــوق 
االإن�سان، غاندي ربعــي، اإقرار قانون مينع املواطنني من 
ال�سفــر ب�سبب الديون �سابقة على م�ستوى العامل، خا�سة 
اأن الديون املرتاكمة ال ت�سنف �سمن اجلرائم التي توجب 

املنع من ال�سفر.
وقــال ربعي: "الديون لي�ست جرائــم، وال ميكن للحكومة 
اأن ت�ســرع قانوًنا ملعاقبــة املتخلفني عن الدفع مبنعهم من 
ال�سفــر، واإن حــدث ذلــك، فاإننا �سنكــون اأمــام �سابقة هي 
ا"، مو�سًحــا اأن احلديث يدور عن  االأوىل مــن نوعهــا عامليًّ
مواطن مقيم واأن الديون ناجتة عن تراكم اأثمان الكهرباء 
وامليــاه، وبالتايل، فاإن هذه اخلدمــات توجب عليه الدفع، 
وميكــن اتخــاذ اإجــراءات من اأجــل تنظيــم �سدادها دون 
امل�سا�ــس بحقوقــه االأ�سا�سية، الأن امل�ــس بحقوق املواطن 

تعترب اأمًرا خطرًيا ال ميكن تربيره اأو ت�سريعه.

رئي�س جمعية حمايــة امل�ستهلك هنية دعا �سركة الكهرباء 
للتوقــف عــن اإل�ســاق االأزمــة بــــ "املخيمــات"، م�سيًفا: 
"توجــد قرى كاملة ال تدفــع، ومنا�سري حجر يف مناطق 

عدة ال تدفع. ال تتحدثوا عن املخيمات فقط".
بـــ  و�سفــه  ممــن  تقــرتب  ال  ال�سركــة  اإن  هنيــة  وقــال 
"الع�سلنجــي واأبو ال�سبــاع"، وتطالب "ال�سعفاء" فقط 
بت�سديــد الديــون، موؤكــًدا اأن اإعفاء املخيمــات من فواتري 
الكهربــاء "قــرار وطنــي مــن زمــن الرئي�ــس الراحــل اأبو 
عمــار"، وتغيريه يحتاج الإجــراءات عديدة ميكن ل�سركة 

الكهرباء اتخاذها.

مــن جهتــه، قــال حمــودة اإن �سركــة كهربــاء القد�س 
"رفعت ق�سايا عديدة على موؤ�س�سات و�سركات ذات 
مديونيــة عاليــة، وهــي ت�ســري يف املحاكم لكــن ب�سكل 

بطيء".
وقــال هنيــة اإنــه مت توحيد تعرفــة الكهرباء بــني �سركات 
الكهربــاء يف االأرا�سي الفل�سطينية عام 2011، لكن �سركة 
"كهرباء القد�س" ترفع ال�سعر اأحياًنا، فت�سرتي الكهرباء 
من ال�سركة القطرية االإ�سرائيلية، التي تزيد ال�سعر عليها 
يف اأربعــة �سهور من ال�سنة )كانــون الثاين و�سباط ومتوز 
واآب( نظًرا الأنها �سهور الذروة يف ف�سلي ال�ستاء وال�سيف 

يف حجــم ا�ستهــالك الكهربــاء، وهذا مــا اأكده حمــودة، يف 
تربيره الختالف قيمــة الفواتري بني هذه ال�سهور وغريها 

من االأ�سهر. 
ا علــى تعليقات بع�س املراقبني علــى ارتفاع موازنة  وردًّ
رواتــب العاملني يف �سركة كهرباء القد�س مقارنة مبوازنة 
اأعمال ال�سيانة، قال حمودة: الرواتب جزء من ال�سيانة، 
وجــزء من تكلفــة اأي م�ســروع، كمــا اأن 60% من موظفي 
ال�سركــة يحملــون هويــة القد�س، وما يحــدد رواتبهم هو 
نظــام العمــل يف اإ�سرائيــل، اأي اأن احلــد االأدنــى لالأجــور 
ا، حتى املرا�سل الذي ال يحمل �سهادة  4300 �سيقــل �سهريًّ

توجيهي ال يتقا�سى اأقل من ذلك.
وعــن جاهزية "كهربــاء القد�س" ملو�ســم ال�ستاء احلال، 
قــال حمــودة: قمنا باأعمــال �سيانــة وتفتي�ــس خلطوط 
ال�سغط العايل وتغيري للعوازل التالفة وتنظيف املتبقي 
منهــا، وتقوية ال�سبــكات التي اأ�سيبت مب�ســاكل ال�ستاء 
الفائــت، كمــا ا�ستوعبنا مولــدات جديدة، حيــث ت�سلنا 
قريًبــا 3 مولدات، لت�سبح لدينــا 5 مولدات، وا�ستوعبنا 
نقليــات جديــدة من تــركات وون�ســات، و10 �ساحنات، 
اإ�سافــة لـ40 �سيارة دفــع رباعي ت�ساعد على احلركة يف 

الطوارئ.

�سركة الكهرباء..
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جمد حمد •  

مايكل عطية  

يا  "اإيد بتخلــع جوا�سي�س.. واإيد بتزرع حرية، 
خيــي ال�سعــب نوى..االإنتفا�سة يوميــة، �سعبي 

هب وما يف خوف.. احلجر �سار كال�سنكوف".
للوهلةاالأوىل، نتخيل هــذه الكلمات بياًنا �سيا�سيًّا 
من اأحد الف�سائــل الفل�سطينية، ولكن ما نلبث اأن 
نكت�ســف اأنها كلمات الإحدى اأغاين ثورة احلجارة 
1987، ويف ذاكرتنا، ن�ستح�سر هذه االأغاين حتى 
لو كنا �سغاًرا مل نع�ْس تلك املرحلة، ولكن هم�سٌة 
للجيــل اجلديــد، هنــاك ق�ســٌة فريــدة وراء هذه 
الكلمات، بغياب اأ�سماء الكتاب واملغنني، بطريقة 

التوزيع والن�سر. 
يف عــام 1987، مل يكن م�سموًحا الغناء يف العلن، 
كانت خياطــة العلم، كتابة ن�ــسٍ وطني اأو حتى 
حيازة �سريٍط وطني يندرج حتت م�سمى "املواد 
التحري�سيــة" التــي كان يعاقــب عليهــا "احلكم 
الع�سكــري االإ�سرائيلــي" اآنــذاك بال�سجن ما بني 
�ستــة �سهور وثالث �سنني. اأغــاين الثورة ق�سٌة مل 
توثــْق بعــد، اإال من جنمة علــي، ال�سابة الالجئة 

من اجلليل االأعلى اإىل حيفا. 
"االأغنيــة املقاومــة.. ثــورة  الباحثــة اختــارت 
الكا�سيتــات يف انتفا�ســة عــام 1987" مو�ســوع 
ر�سالــة املاج�ستري يف اجلامعــة العربية، وبداأت 
ت�سابههــا  مــدى  اكت�سفــت الحًقــا  التــي  ق�ستهــا 
مــع اأغلــب زمالئهــا يف فل�سطــني. تقــول الباحثة 
علــي: كنــا ن�ستمع لالأغــاين الوطنية منــذ ال�سغر 
ولكــن منعنــا اأهلنــا من غنائهــا، وكان مــن املهم 
التفتي�ــس  حــاالت  يف  الكا�سيتــات  جًداتخبئــة 
واإخفا�ــس ال�سوت يف ال�سيــارة حال املرور قرب 
ال�سرطــة االإ�سرائيليــة، ومــن ثم خــالل درا�ستها 
يف اجلامعــة، اأقيــم حفٌل وطني �سخــٌم يف القد�س 
فوقــف اجلميــع وبــداأوا الغنــاء ب�ســوٍت واحد، 

كانت اأول مرة تغني هذه الكلمات. 
مــا دام الغنــاء كان بهــذه اخلطورة،فيمكــن اأن 
نت�ســور املعانــاة الكبــرية يف تــداول الكا�سيتات 
واالأغاين،وت�سيــف الباحثــة: "كانــت الكا�سيتات 
الوطنيــة تهــرب داخــل االأرا�ســي املحتلــة عرب 
تهريــب �سريــٍط واحــد ون�سخــه حــال و�سولــه 
حمــالت  يف  ال  املكتبــات  يف  ويبــاع  للمنطقــة، 
للمنازل،ت�سبــح  و�سولهــا  وبعــد  الكا�سيتــات، 
اأّي  يــد  ت�سلهــا  ال  حتــى  تخبئتهــا  يف  املهــارة 
مفت�ــسٍ ميــر، يف الثالجــات وبــني الطناجــر ويف 
ال�سقــف ويف جــوف االأر�ــس وغريهــا،  ولي�سمن 
الفل�سطينّي حلظتها عدم اعتقاله حليازته "املواد 
التحري�سية"، انت�سرْت اآلية ت�سجيل ع�سر دقائق 

من اأول الكا�سيت بالقراآن اأو باأم كلثوم".
وت�ستعر�ــس الباحثة علــي يف درا�ستهــا كيف اأن 
اإعــداد االأغاين تركز يف ال�سفة وقطاع غزة، ومنها 
انت�ســر لباقــي املناطــق يف االأر�س املحتلــة، كما 
حتلــل الباحثــة االختالفات ال�سا�سعــة بني اأغاين 
ثــورة 1987 التي اأنتجت داخــل االأر�س املحتلة 

وتلك التي اأنتجْت يف املنفى.
وتوؤكــد الباحثــة اأن "االأغــاين املنتجــة من داخل 
االأر�ــس املحتلــة كانــْت �سبيهــًة ببيــاٍن �سيا�سي 
وكانــت كلماتهــا رمــوًزا موجهــة، مثــل: "بكــرا 
الع�سيــان املدين ول�ســا احلبل ع اجلــرار"، ومن 
هنــا نرى كيف مت اعتماد االأغنيــة كاآليٍة �سيا�سية 
حل�ســد  الفل�سطينيــة  الف�سائــل  مــن  وطريقــة 
العواطــف واجلماهري، لتوجيه ال�سعب، فاأهم ما 
يكون يف الثورة ال�سعبية اأن ت�سعر النا�س باأهمية 
دورهــا يف الثورة،واأثرها الذي ال يزول، باعتبار 

امل�سوؤولية تقع على ال�سعب كله".  
يف الكا�سيتــات داخــل االأر�س املحتلــة، ن�ستغرب 

عدم معرفة اأ�سماء معــدي االأغاين وعدم معرفتنا 
باأغلبهــم حتــى اليوم،حيــث كانت االأغــاين تنتج 
وتــوزع دون معرفة القائم عليها حتى ال يعاقب. 
الطابــع  كان  وتقــول:  احلالــة  الباحثــة  تف�ســر 
ا مــن جيٍل ن�ساأ على االأر�س ذاتها،  توجيهيًّا ثوريًّ
ال يغنــي حليفا وعكا، بــل يغني للو�سع واحلياة 
اليوميــة، للثــوار واالأر�ــس التي يعرفهــا، ورغم 
عدم ذكر اجلهة املعدة اأو توجهها ال�سيا�سي، كان 
يتم اال�ستدالل عليها من خالل الكلمات املوجودة 
داخــل االأغــاين، واالختالف ال�سا�ســع عن االأغاين 
التي اأنتجــت خارج االأر�س املحتلة، التي ال نقلل 

من قيمتها، ولكن نرى الفرق الوا�سح فيها. 
ويف جانب من بحثها، تقارن الباحثة بني اأغنيات 
تلــك املرحلــة التــي اأنتجــت يف فل�سطــني، وبــني 
اأغاين املنفى، وتو�سح بالقــول: اأغاين العا�سقني، 
واأحمــد قعبــور، و�سميح �سقــري، وغريها، كانت 
والتغنــي  الثوريــة  الرومان�سيــة  بطعــم  اأغــاين 
بالفردو�س ال�سائع، اختلفت الكلمات والعبارات 
امل�ستخدمــة وحتــى االأهــداف مــن هــذه االأغاين، 
فظهر االإبداع يف الكلمــات واالأحلان واملو�سيقى، 
علــى عك�س االأغاين املنتجة داخل االأر�س املحتلة 
ا واالعتمــاد على  التــي نــرى ال�ســوت فيهــا عاديًّ
املغنني والت�سفيق واالأحلان ال�سعبية الب�سيطة. 
وعــن دوافع الغنــاء يف تلــك املرحلة، هــل كانت 
توجهــات قياديــة اأم اقت�ساديــة اأم فنيــة، تقــول 
الكاتبة علي: برزت �سعبيــة االأغاين بالتوجيهات 
التــي مت تنفيذهــا من ال�سعــب، بــرزت عندما مت 
ا�ستخدام هذه العبارات كهتافات يف املظاهرات يف 
ال�ســوارع ويف كل مكان، وبرزت اأي�ًسا بالعبارات 
على اجلدران. ويف الفرتة التي مت الت�سييق على 
ال�سحافــة فيها، جلاأت الف�سائــل الفل�سطينية اإىل 

ر�شالة ماج�شتري للباحثة جنمة علي

الأوىل الن��ت��ف��ا���ش��ة  يف  ل��ل��ك��ا���ش��ي��ن��ات  غ��ن��ت  ال���ت���ي  ال��ك��ا���ش��ي��ت��ات 

الكتابة على اجلدران يف ال�سوارع بخفية و�سرعة 
لياًل ن�سًرا لتحركاتها وبياناتها واأوامرها، وكانت 
تكتب اقتبا�سات من االأغاين على اجلدران اأي�ًسا. 
اختلفــت امل�سطلحــات امل�ستخدمــة اآنــذاك عــن 
الكلمــات املتداولــة االآن، فتذكــر لنــا جنمة كيف 
كــرث ا�ستخــدام عبــارات تقرير امل�ســري مع كلمة 
م�سطلحــات  علــى  الرتكيــز  كان  كيــف  دولــة، 
التحــرر، والهوية، والكفاح امل�سلــح مع التحرر. 
كان التوجه كاماًل نحو عبــارات توؤكد اال�ستقالل 
مركــزًة علــى دور اأطفــال احلجــارة واملقــالع، 
اأهميــة اللجــان ال�سعبيــة املوجــودة يف  وعلــى 

حتريك ال�سارع الفل�سطيني كاماًل.
العودة والدولة،  "مطلب تقرير امل�سري.. وحق 
الــدويل، �ســار  باالنتفا�ســة من�ســري.. للموؤمتــر 
الفيتــو االأمريكــي.. يقــول ال�سهيــوين �سريكــي، 
وغنــي معــي يــا رفيقــي.. ال لالإمرباليــة"، بعــد 

تتغــري  ال�ســورة  بــداأت  احلجــارة،  انتفا�ســة 
ــا. تو�ســح جنمــة: "انتقلنا مــن مرحلة  تدريجيًّ
الثورة اإىل مرحلة الت�سوية"، وبعد هذه املرحلة، 
حتولــت االأغــاين الأغــاين حنــني، واختلفــت عــن 
امل�سطلحــات امل�ستخدمــة �سابًقــا، وبعــد مرحلة 
اأو�سلــو، و�سلنــا ملرحلــة بناء دولــة، بالرغم من 
وجودنــا حتــت احتــالل اإىل االآن،ومل تعد االأغاين 

ال�سعبية تلعب نف�س الدور. 
الكا�سيتــات كانــت ثــروًة يف ال�سابق تقــود ثورًة 
�سعبيــة. اختلفــت املوازيــن واختلفــت الطــرق 
ومــا زلنــا نحكي مــن تاريخنا الق�س�ــس الفريدة 
من نوعهــا. مل نكن ال�سعب الوحيــد الذي اأثارته 
وحر�سته االأغاين ال�سعبية، ولكننا نفتقر لتوثيق 

املا�سي مبختلف اأ�سكاله. 

بريزيت بجامعة  االإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

الباحثة جنمة علي.

"الكونتيــر" بحاجــز  ا�ســم  ارتبــط  مــا  كثــرًيا 
ع�سكــري علــى الطريــق الوا�سلــة بــني القد�ــس 
ومدينــة بيــت حلــم، وعنــد �سمــاع هــذا اال�سم، 
نتذكــر املعاناة التي يعانيهــا اأهلنا يف طريقهم اإىل 
مدينة ال�ســالم، ولكن عند البحث عربجوجل عن 
كلمــة "الكونتيــر"، تظهر لنا من �سمــن النتائج 
فرقة مقد�سيــة تعزف )الروك اآنــد رول، امليتال، 
الريجيــه، الراب(، واأنواع اأخــرى من املو�سيقى 

الغربية بقالب عربي.
فرقــة حتــرتف  كانــت هنــاك  �سنــوات،  قبــل 6 
ظهــور  بعــد  ولكــن  وامليتــال،  الــروك  غنــاء 
املو�سيقــى  يف  التنــوع  يع�ســق  جديــد  جمهــور 
واألوانهــا، حتولــت هــذه الفرقــة اإىل "الكونتيــر 
لعــدة  اال�ســم  El Container"،واختــارت 
اأ�سبــاب، مــن اأهمهــا كمــا قــال عــازف الغيتــار 
واملغنــي يف الفرقــة اإيفــان ازازيانلـــ "احلال"اإن 
اال�ســم يحتــوي كلمــة contain التــي تعنــي 
ال�سمــول والدمــج، فنحــن ندمــج اأكــرث مــن نوع 
ولــون مو�سيقــي يف اأغانينا مثــل )الروك،امليتال، 
البونــك، الريجيه، والــراب(. واأ�ســاف: "ثم اإن 
كلمة الكونتير تدل على ال�سيء ال�سلب والثقيل 
واملتحــرك، فنحن فرقة �سلبــة متحركة، وهو ما 
نقوم به خالل عزفنا وغنائنــا وجوالتنا، اإ�سافة 
اإىل اأن الكونتيــر هــو اأول مــكان كنــا نــراه عنــد 
الذهاب اإىل منطقــة التدريب، وال ميكن اأن نن�سى 

حاجز الكونتيــر يف الطريق اإىل بيت حلم، فهناك 
ن�سطر كفل�سطينيني اإىل الوقوف، وهذا ما ن�سعى 
اإليــه يف فرقتنا، الوقوف، ولكــن لي�س على حاجز 

ع�سكري، واإمنا الوقوف عند املو�سيقى.
يف عــام 2013، �سدر اأول األبــوم لفرقة الكونتير 
اأو   the widow makerا�ســم ويحمــل 
�سانعــة االأرامــل،واأول عر�ــس لهــم كان يف رام 
اهلل، وهــو مــن اأ�سخــم العرو�س التــي قامت بها 
الكونتيــر، والــذي فاجاأهــم هــو عــدد احل�سور 
واإعجابهم باملو�سيقى،اإ�سافــة اإىل التفاعل معها، 
ومــن �سمن اأغــاين االألبــوم، هناك 3 اأغــاٍن كانت 
مرتبطــة فيهــم ب�ســكل �سخ�ســي، حتكــي ق�ســة 
حقيقيــة ل�ســاب كان يع�ســق وال�سهــر فاأ�سيــب 

باجللطة،وكيف اأ�سلح حياته.
اأو  معــني  با�ســم  الكونتيــر  ت�سميــة  ميكــن  "ال 
اإ�سفــاء �سبغــة معينــة علــى مو�سيقاهــم"، كما 
قــال ابــن الفرقة اإيفــان، فهم يحاولــون الو�سول 
اإىل كافــة فئــات املجتمــع، فالــروك مثــاًل يكــون 
للم�ستمعــني الذيــن يع�سقــون الروك مــن اجليل 
القــدمي، والــراب للجيــل ال�ساعــد، ولــكل مــكان 
يعزفــون فيــه هنــاك مو�سيقــى واأغــاٍن تنا�ســب 
طبيعــة املــكان وزواره، اإ�سافــة اإىل اأن اأع�ســاء 
الفرقة الـ 6 لهم توجهات مو�سيقية خمتلفة، لذلك 
اأي�ًسا نحاول اإ�سبــاع رغباتنا املتنوعة، ومن هنا 

يظهر االإبداع، فاالختالف هو اأ�سا�س الوجود.

وعنــد �سوؤالهم عــن االأغــاين ال�سيا�سية،قالوا: لنا 
كثري من االأغــاين ال�سيا�سية التي تالم�س واقعنا، 
حتــى واإن كنــا ال نريــد التطــرق لها،فــال ميكــن 
اأن نغنــي مبعــزل عنهــا، فنحــن نعي�ــس الواقع، 
وك�سبــاب مــن القد�ــس، ال ميكــن لنــا اأن نكــون 
بعيديــن عمــا يحدث. ن�سعــر بامل�سايقــات جراء 
احلواجــز واملمار�ســات، وهو �ســيء اإن مل يظهر 
تاأثريه يف البداية، فاإنه �سيظهرعلى املدى البعيد.

واأ�ســاف اأزازياناأن اأفــكار االأغاين التــي يوؤلفونها 
تاأتــي مــن واقــع احلياة التــي يعي�سونهــا، فهناك 
مثاًلاأغنية ا�سمها "بهدلة" حتكي ق�سة �ساب ي�سعر 
اأنه ال ي�ستطيع احتمال الواقع، من غالء االأ�سعار، 
وقلــة الوظائف،وغريها من امل�ساكل التي يعي�سها 
ال�سبــاب الفل�سطينــي وحلمهــم بالهجــرة الإيجــاد 
حياة اأف�ســل، حيث تقول كلمــات االأغنية: "كيف 

بترتك كيف بتهاجر، بتبيع البلد وبت�سافر".
تتكــون الكونتير من 6 اأ�سخا�ــس، مديرة اأعمال 
ومنظمــة عرو�ــس الفرقــة زينة خــوري، واأحمد 
املو�سيقــى،  الغيتارومــوزع  عــازف  ال�سريــف 
وجورج عبــداهلل عازف البي�س غيتــار، و�سليمان 
حــرب مغنــي الــراب وعــازف البيانــو، وعامــر 
يغمــور عازف الريثم غيتــار، وخلدون اأبو جنمة 
عــازف الدرامز، واإيفان جــورج اأزازيان املغني.
واأع�ساء الفرقة هم جريان وزمالء بالدرا�سة منذ 

اأيام الطفولة.

ا يف بناء فرقة فنية على احلاجز بن بيت حلم والقد�ض املحتلة"الكونتيرن".. ق�شة خا�شة جدًّ

اهلل  رام  ــا حمليــة يف  الكونتيــر عرو�سً ونفــذت 
والقد�ــس وبيــت حلــم، اإ�سافــة اإىل م�ساركتهم يف 
مهرجــان قلنديــا الدويل،علًمــا اأنهــم يركــزون يف 
عرو�سهــم علــى القد�ــس لت�سجيــع النا�ــس علــى 
ال�سياحــة  وحتريــك  القدميــة  املدينــة  زيــارة 
العربيــة والفنية فيها بداًل مــن التوجه اإىل اأماكن 

اأخرى.
ال�سبــاب  اإىل  ر�سالــة  "الكونتيــر"  ووجهــت 
الفل�سطيني وطــالب جامعة بريزيت، وهي الفئة 
االأكــرث اطالًعــا ومتابعــة لــكل جديد بــاأن "هناك 

جتديًدا دائًما يف املو�سيقى، وهناك ر�سائل كثرية 
يف كلمــات الكونتير،وحتديــًدا فيمــا يقــوم بــه 
اأحمــد ال�سريف يف التوزيع املو�سيقــي والتاأليف، 
فــال ميكن اإهمــال القدمي اأو جتاهلــه، ولكن يجب 
اأن ن�ستمــع اإىل املو�سيقــى احلديثــة، وبــداًل مــن 
التوجــه اإىل املو�سيقــى الغربيــة، هنــاك الكثــري 
من الفــرق الفل�سطينية التي ميكــن االفتخار بها. 
وفرقــة الكونتيردعــوة حقيقية لالهتمــام بالفن 
الفل�سطينــي واملواهــب املوجــودة لدينا ك�سعب 

فل�سطيني والعمل على تطويرها ودعمها".

اأع�ساء الفرقة الفل�سطينية "الكونتير".
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ابت�سام مهدي

منري فا�سه  

د. وداد الربغوثي

مل متــر حلظات على تفجــريات يف منازل كوادر 
مــن فتــح يف قطــاع غزة، حتــى انــربى كثريون 
مــن حركة فتح وغريها التهــام حركة حما�س اأو 
حتميلها امل�سوؤولية، رغم اأن االأخرية ا�ستنكرت 
التفجريات واعتربتها عمال اإجراميا. ومل ينتظر 
والــكل  االأمــر،  يف  حتقيــق  يجــري  اأن  كان  اأي 

يتباكى على جهود امل�ساحلة.
األي�ــس غريبــا اأنــه بعــد مــرور اأكرث مــن ع�سرة 
اأعوام على اغتيال الرئي�س الراحل يا�سر عرفات 
مل  يجروؤ اأحــد على اتهام اإ�سرائيل �سراحة الأن 
التحقيقــات مل تثبــت اأي �سيء! فكيــف جتراأوا 
علــى اتهــام حما�س وخــالل �ساعــات قليلة دون 

حتقيق؟
الرئي�س حممــود عبا�س قال من بــني كثري قاله 
اإنــه ال يتهــم اأحــدا باغتيــال الرئي�ــس ال�سابق 
يا�ســر عرفات. كان هذا يف مقابلــة اأجرتها معه 
القنــاة العا�سرة االإ�سرائيلية يف اأواخر ت�سرين 
االأول املا�ســي ونقلها تلفزيون فل�سطني. ورغم 
اأن كل جملــة يف املقابلــة ت�ستدعــي مقــاال، اإال 
اأننــي �ساأتوقــف قليال عند هــذه اجلملة. ورغم 
اأن كل اأ�سابــع االتهــام تتجــه نحــو املو�ســاد 
االإ�سرائيلــي، بغ�ــس النظر عن اليــد "االأداة" 
التــي نفذت، اإال اأن ما قاله الرئي�س بهذا ال�سدد 
يوحــي وكاأن الق�سيــة ق�سيــة جنائيــة بحتــة 
اأولي�ــس اغتيــال  تنتظــر نتيجــة التحقيقــات! 
بالدرجــة  الرئي�ــس عرفــات ق�سيــة �سيا�سيــة 
االأوىل؟ ورغــم اأن الرئي�ــس يف املقابلــة نف�سهــا 
اأكــد علــى عبثية �سواريــخ املقاومــة واأن يده 
ما زالت ممــدودة لل�سالم واأن التن�سيق االأمني 
مــا زال م�ستمرا، اإال اأن قــادة ورموز االحتالل 
مــن نتنياهــو ويعلــون وليربمــان وغريهــم ال 
يــرون فيــه �سريــكا لل�ســالم. وذهــب ليربمــان 
اأبعــد من ذلــك باأن قال عن الرئي�ــس عبا�س: اآن 
االأوان للتخل�ــس منه. وهذا بحد ذاته اعرتاف 
علــى الطريقة االإ�سرائيليــة باأنهم تخل�سوا من 
يا�ســر عرفات عندما راأوا اأنــه اآن االأوان لذلك، 
وبالتــايل يهــدد بالتخل�س من الرئي�ــس عبا�س. 
ورمبا قالها ليربمان �سراحة وحذفتها رقابتهم 
علــى االإعــالم. عملية ال�سالم التــي ي�سر عليها 
الرئي�ــس انتهــت منذ زمــن، وكثــريون اأعلنوا 
ذلــك. واالأحــداث ووح�سية ممار�ســات �سريك 
املتوا�سلــة،  وحروبــه  اليوميــة  "ال�ســالم" 
�سغريها وكبريهــا، على القد�س وغزة، وعلى 
الب�ســر وال�سجــر واحلجــر، وكمــا اأ�سافت لها 
اأختــي �سعاد وعلــى "الفاذر واملــذر وال�س�سرت 
والــربوذر"، تنفــي ب�ســكل �ســارخ اأن هنــاك 
عمليــة �ســالم "ال كانــت وال �ستكــون". اأخ�سى 
اأننــا اإذا وا�سلنــا اإنــكار موت عمليــة ال�سالم، 
اأن ياأتــي الوقت، وهــو اآت ال حمالة، وتعرتف 
منظمة التحرير بذلك وتقرر اأن تدفن هذا امليت 
الذي تعفنت جثته واأ�سبحــت رائحتها مقرفة 
وجالبــة للوباء، فال جتد �سربا مــن اأر�س غري 
م�ســادرة لدفنــه. �سارعــوا لدفنهــا وانتبهــوا 

ملتطلبات امل�ساحلة الفل�سطينية.
فهــذا  اأوال،  اأنف�سنــا  مــع  نت�سالــح  اأن  علينــا 
اأهــم مليــون مــرة لنــا ولق�سيتنا مــن التفاو�س 

والت�سالح، ولنعد لالءاتنا، فهي خري واأبقى.

ادفنوا ال� "نعم".. 
فاءاتنا خري واأبقى

الإن�������������ش������ان امل����ع����ا�����ش����ر: ف�����خ�����ور ب���ع���ب���ودي���ت���ه

يكــون ال�سخ�ــس عبــًدا اإذا اتبع تعليمــات وت�ســرَّف وفق ما 
ميليــه عليــه �سخ�س اآخــر دون �ســوؤال وجــواب. واالأ�سلوب 
االأ�سهــل واالأ�ســرع )لكنه لي�ــس االأعمق( الإجبــار النا�س على 
لى عليهم )اأي ا�ستعبادهم( هو العنف اجل�سدي  القيــام مبا مُيْ
اأو الرتهيب بــه. ال يوجد اإن�سان يفخر مبثل هذه العبودية بل 
ن لديه �سعوًرا بالتمــرد واملقاومة، حتى لــو اأّدى ذلك اإىل  ُتَكــوِّ

املوت.
رمبا يت�ساءل البع�س: وهل توجد عبودية يفخر بها االإن�سان؟ 
اجلــواب نعم، وهي االأعمق واالأخطــر وال�سائدة ب�سكل اأكرب. 
�ساأحكــي ق�ستي مــع الريا�سيات للتو�سيــح. در�ست ودّر�ست 
الريا�سيــات �سنــوات عديدة. فعلُت مــا اأُْمِلَي علــّي يف كليهما. 
ت�سرفــت كعبــد اإذ اتبعــت التعليمــات دون معرفة ملــاذا تلك 
املعرفــة يف الكتــب املقــررة ومن قّررهــا ومن امل�ستفيــد منها. 
لكــن، اأ�ســواأ مــا يف االأمــر اأين كنت فخــوًرا با�ستعبــادي ذاك؛ 
ع�سقت عبوديتي وا�ستفدت منها )وظائف ومركز اجتماعي(.

كنــت اأ�سعر ب�سعادة وفخر عندمــا اأح�سل على عالمات عالية 
اأو عندمــا ميدحني الطلبة كمدّر�ــس للريا�سيات. مل اأ�سعر قط 
برغبــة يف التمــرد اأو املقاومــة. كان ذلــك �سحيًحــا حتى عام 
1976 حــني لطمتنــي احلقيقة يف نهايــة االأمــر واأيقظتني من 
حالة ال�سبــات والتخدير التي و�سعتني فيه املدنية احلديثة. 
مــا اأيقظنــي على وجــه التحديــد كان وعيــي باأن اأمــي االأمية 
تعــرف ريا�سيات ال اأفهمها وال اأ�ستطيع فعل مثلها، كما وعيت 
اأنهــا َتْعَلُم متاًما ما كانــت تفعله وملاذا ومن امل�ستفيد؛ اأي اأنها 
مل تكــن عبدة مثلي. كان وعيي لريا�سيــات اأمي مبثابة زلزال 

خلخل االأ�س�س التي ُبِنَيْت عليها معرفتي. مل تفعل اأمي اأمًرا مل 
تعرف م�سدره وموقعه.

بــداأ ينمو لدّي – نتيجــة ذلك – �سعور بالتمرد، ظهر يف اأ�سكال 
خمتلفــة؛ وظــّل ينمــو ويتعمق مــع الوقــت. مــن اأول مظاهر 
متــردي كان ت�سجيــع طلبــة املدار�ــس علــى تكويــن نــوادي 
علــوم وريا�سيات يبداأ فيها الطالب ب�ســوؤال لديه، حيث كانت 
مرجعيُتــه حياَتــه وحيث يتــّم التعلــم دون تدري�ــس ومنهاج 
وتقييــم. مظهــٌر اآخــر لتمــردي كان اإدخــال م�ســاق يف جامعة 
بريزيــت عام 1979 جلميع طلبة ال�سنة االأوىل يف كلية العلوم 
�سميتــه "الريا�سيات يف االجتاه االآخر". لكن مل ينتقل متردي 
عندئــذ اإىل اإعــادة النظر يف املنظومة الرتبويــة برمتها، والتي 
تعترب التعليــم الر�سمي املوؤ�س�سي الو�سيــط االأحادي العاملي 
للتعلم. باخت�سار: نعم، دّر�ست الريا�سيات، لكني مل اأِع وقتها 
ا، اأعمق واأخطر، اأال وهو االفتخار  اأين كنت اأعّلم اأمًرا اآخر خفيًّ
با�ستعبادهم، و�سعور من مل ينجح منهم اأنه اأقل ذكاء وبالتايل 

بالدونية.
حتويــل االإكــراه عــن طريــق العنــف اجل�ســدي اإىل افتخــار 
باال�ستعبــاد عــرب طريق علمّي متقــن هو يف راأيي مــن اأكرث ما 
مييــز ما ندعوه باحلداثة؛ وهو بال�سبــط طريق الدكتاتورية 
الهادئــة التي تعمل حتت ال�سطح والتــي نعي�سها حول العامل 
باأ�سماء براقة مثل التقدم والتطور! ما ي�ساعد يف ذلك هو خلق 
حالــة م�ستمرة من اخلــوف والقلق واالإرهــاق، واالدعاء باأن 
ذلــك �سروري لتحفيز الطلبة للتميز. نعي�س ع�سوًرا مظلمة ال 
نعيها لوجود اإنــارة م�سطنعة تعطينا االنطبــاع باأننا نعي�س 

يف ع�سر التنوير.
جنحــت املدنيــة احلديثــة )عــرب تخطيــط علمــي وت�سميــم 
وتنفيــذ( يف اأمــٍر مل تنجــح فيه املدنيــات ال�سابقــة: يف تكوين 
اأغلبيــة عظمى حول العامل ت�سعر فخــورة با�ستعبادها )لي�س 
فقــط بالن�سبــة للمعرفــة بــل اأي�ًســا بالن�سبة ملجــاالت اأخرى 
مثــل العبودية ملاأكوالت �سارة والأجهــزة تكنولوجية ت�سلبنا 
العافيــة(. كيف يتــّم ذلك؟ من خــالل اإلهائنا باملظهــر واإخفاء 
مــا يح�ســل يف اجلوهر، ومن خــالل حتويلنــا اإىل ن�سخ هزيلة 
متماثلــة لنمــوذج خمــّرب اأ�ســاًل. فالقيم التي حتكــم ت�سرف 

النا�س يف احلياة املعا�سرة هي ال�سيطرة والفوز واجل�سع.
ــا ممــن ُيْطَلــق عليهــم  اأود اأن اأنهــي اأننــا كعــرب اأوفــر حظًّ
لها جــذور ميكن  لدينــا مقومــات  اإذ  "جمتمعــات متقدمــة"، 
اأن حتمينــا وتخرجنــا من ظلمــات الوهم ال�سائــدة. اأول هذه 
املقّومات يكمن يف "املثنى" الذي يختلف عن املنطق الثنائي يف 
الريا�سيــات )كل عبارة اإما �سائبة اأو خاطئة وال يوجد بديل 
ثالــث(؛ وت�سّكل املجاورة كو�سيط للتعلــم والعمل املجتمعي 
)اإىل جانب املوؤ�س�سة التي ال ن�ستطيع التخل�س منها كليًّا( ثاين 
هــذه املقومات؛ اأما املكّون الثالث كركيزة لل�سفاء من االأوهام 
واخلرافــات احلديثة فتكمــن يف عبارة االإمام علــي عليه األف 
�ســالم "قيمة كل امرئ مــا يح�سنه" )بداًل من التقييم على خط 
عمــودي(. هناك مقومات اأخرى لكن اأكتفي هنا بهذه املقومات 

الثالثة التي ميكن اأن اأ�سهب فيها يف مقال اآخر.
الو�ســع يف العامل، ويف منطقتنا بوجه خا�ــس، مل َيُعد يتحمل 

اأن ن�ستمر يف تفكرينا واأحاديثنا على ال�سطح.

ك�سفــت احلرب علــى غزة عن تطــور نوعّي للقــدرة الع�سكرية 
لدى ف�سائل املقاومة، فقد طورت �سبكة ات�ساالت خا�سة جرى 
حتديثها وتطويرها داخل االأنفاق، لت�سهيل التن�سيق بني رجال 
املقاومــة، بعيــًدا عن اأعــني االحتــالل، للم�ساهمــة يف احلد من 

اخل�سائر الب�سرية يف �سفوفهم.
وقــد كان تن�ست املخابــرات االإ�سرائيلية علــى جميع املكاملات 
ــا يف اغتيال العديد من  التــي ت�سدر يف قطاع غــزة، �سبًبا رئي�سيًّ
القيــادات الفل�سطينية ال�سيا�سيــة اأو الع�سكرية خالل احلروب 
ال�سابقــة، وبعد انتهاء حرب 2009/2008م، حاولت الف�سائل 
الفل�سطينيــة اال�ستفادة مــن جتربة حــزب اهلل يف ت�سكيل �سبكة 

ات�ساالت داخلية خا�سة بها. 
ومل ت�ستخدم هذه ال�سبكة يف حرب ت�سرين الثاين عام 2012م، كونها 
جتهيزاتهــا مل تكن قد اكتملت ب�سورة كاملة، ولكن ا�ستخدمت على 
نطــاق �سيــق، للتوا�سل بــني القيــادات العليا، كنوع مــن التجربة، 
وقــد اأثبتت جناحهــا يف تلك الفرتة، فا�ستكمــل اإعدادها داخل جميع 

االأنفاق لدى ف�سائل املقاومة، ويف منازل بع�س القادة.
ويف حديث مطول مع اأحد رجال املقاومة يف مدينة خان يون�س، 
ويقــال له اأبــو اأحمد، اأكــد اأن تن�ســت املخابــرات االإ�سرائيلية 
علــى املكاملــات اخلا�ســة بــني املقاومــني ب�ســكل خا�ــس وبني 
قادتهــم ب�سكل عــام يف احلروب ال�سابقة، كان عامــاًل اأ�سا�سيًّا يف 
الك�ســف عن الكثري من اخلفايــا والتكتيكات التي تتبعها االأذرع 
الع�سكريــة، خا�ســة اأن جميــع �سبــكات االت�ســال الفل�سطينية 

مرتبطة باالت�ساالت االإ�سرائيلية.
واأ�ســاف يف حديــث مــع "احلــال": "يف هذه احلــرب، وبعد اأن 
ا اخرتاق  ا�ستطاعــت اإ�سرائيــل من خــالل تقنيات متطورة جــدًّ
جهازي "ال�سيناو" و "املاخ�سري" لالت�سال، حيث مت ا�ستهداف 
اأغلــب جتمعات اخلطــوط الرئي�سيــة ل�سبكة االت�ســال لهاذين 
النوعــني من اال�ستخدام يف االأيام االأوىل من العدوان، ا�سطرت 

املقاومة اإىل ا�ستخدام �سبكة االت�ساالت اخلا�سة بها".
وبــني اأن ال�سبكتــني ال�سابقتــني كانــت املقاومة تعتمــد عليهما 
ب�سكل رئي�ســي خالل احلــروب ال�سابقة، باعتبارهمــا الو�سيلة 

الوحيــدة لالت�ســال، ومل تكــن املخابرات ت�ستطيــع اخرتاقهما 
�سابًقا، ولكــن بعد اخرتاقهما، �سدرت تعليمــات بعدم التعامل 

معهما واالكتفاء ب�سبكة االت�ساالت الداخلية.
ولفــت اإىل اأن مهند�ســي االت�ســاالت الذيــن اأ�سرفــوا علــى هذه 
ال�سبكــة كانوا يتعقبون املقا�سم ب�سبــكات االت�ساالت اخلا�سة 
بهــم ب�ســكل يومي طــوال فرتة العــدوان على غــزة، للتاأكد من 
�سالمتهــا ومنع اخرتاقهــا، موؤكدا االحتالل اأخفــق يف التن�ست 

على املقاومة.
ــا يف جمال التوا�ســل بني �سالح  وذكــر اأنهم اعتمــدوا عليها كليًّ
االإ�ســارة والقــادة امليدانيني خــالل العدوان على غــزة، وبني 
املقاومــني وذويهــم لالطمئنــان عليهم، كما �ساعــدت يف الك�سف 
عــن م�سري العنا�سر املحتجزين يف االأنفاق حتت االر�س، ومن 
بينهــا نفق يف منطقــة القرارة عنــد احلدود ال�سرقيــة ملحافظة 

خان يون�س جنا منه 32 عن�سًرا من "الق�سام".
واأو�سح اأن عنا�سر املقاومة كانت على ات�سال مع قادتها وهي 
داخــل النفق عن طريــق ال�سبكة اخلا�سة، ولكــن عندما ق�سف 
النفــق، قطــع االت�سال بعد قطــع خطوط ال�سبكــة، ومع اإعالن 
بــدء �سريان التهدئة يف العا�سر من اآب، انطلقت املقاومة تبحث 
عن طرف اأ�سالك االت�سال االأر�سي اخلا�س باملقاومة ليت�سلوا 
بهم بعد العثور على الطرف االآخر مب�ساعدة الدفاع املدين، ومت 

حتديد املكان.
كمــا ا�ستطاعــوا التعرف على مــكان عدد من جثامــني ال�سهداء 
الذيــن ارتقوا خــالل مدة احتجازهم التي بلغــت 22 يوًما، بعد 
اتبــاع خط االت�ســال الذي كانوا يجــرون منــه ات�ساالتهم مع 

متتبع االإ�سارة.
واأ�سار اإىل قدرة عدد من الرجال املقاومة على االت�سال بذويهم 
واأقاربهــم ومــن يعنيهم طوال فرتة العــدوان، خا�سة اأن عدًدا 
منهــم مل ي�ستطــع العــودة اإىل منزلــه خــالل هذه الفــرتة، عرب 
االت�ســال من نقــاط ات�سال خا�ســة مت تو�سيلهــا اإىل منازلهم، 
منوًهــا اإىل اأنــه يف اأوقــات املواجهة ال�سابقــة كان من امل�ستحيل 
اإجــراء مثــل هــذه االت�ســاالت، الأن "االت�سال باجلــوال يعني 

ا�ستهدافهم وا�ست�سهادهم".

خال احلرب على غزة

تطور نوعي يف ات�شالت املقاومة حافظ على الأرواح

واأ�ســاف: اإن "تفكري رجال املقاومة املخت�ســني باالت�ساالت يف 
اإقامــة �سبكة االت�ساالت اخلا�سة باملقاومة مل يكن اأقل قيمة من 
ت�سنيــع ال�سواريــخ واالإعــداد للمعركة التــي دارت على اأر�س 

غزة الأكرث من �سهر".
وتعتمــد اإ�سرائيل، وفق م�سادر اأمنية، على م�سدرين اأ�سا�سيني 
يف جمــع املعلومــات اال�ستخبارية الالزمة حلربهــا �سد حركات 
املقاومة الفل�سطينيــة، وهما امل�سادر الب�سرية كتجنيد العمالء، 
وامل�ســادر االإلكرتونية عرب اال�ستعانة باأحــدث ما تو�سلت اإليه 

التقنيات التكنولوجية.
"الوحــدة 8200 )ذراع التج�س�ــس  اإن  وقالــت هــذه امل�ســادر 
االإلكرتوين( يف جهاز ال�ساباك تعتمد على تعقب اأجهزة االت�سال 
ال�سلكيــة والال�سلكية"، مبينة اأن الذي ي�ساعد الوحدة على اأداء 
مهمتها ارتباط �سبكــة االت�ساالت الفل�سطينية القائمة يف ال�سفة 

وقطاع غزة بال�سبكة االإ�سرائيلية.
وقــال م�سدر يف حركة حما�ــس، اإن احلركة منعت حتركات اأبرز 
قادتها ويف مقدمتهم اإ�سماعيل هنية نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي 
حلركــة حما�ــس، واأع�ســاء املكتــب ال�سيا�سي للحركــة )حممود 

الزهار وخليل احلية، وغريهم من القادة(. 
واأ�ســار اإىل اأن قــادة احلركة، غرّيوا اأماكــن مبيتهم وتواجدهم، 
ومل يــردوا علــى هواتفهــم املحمولــة، وتوا�سلوا �سمــن �سبكة 
ات�ســاالت داخليــة �سريــة متطــورة ي�سعــب اخرتاقهــا، وفــق 
م�ســادر ع�سكريــة اإ�سرائيليــة، وهــي نف�سهــا التــي تر�ســل منها 
التعليمــات للقادة امليدانيني واخلطابات التي توجه لل�سعب من 

القادة. 
وتقول م�سادر اإ�سرائيلية اإّن حركة حما�س متلك �سبكة ات�ساالت 
متقدمــة جدا، ت�سلمتها مــن اإيران، ت�سبه بدقتهــا وتكنولوجيتها 
املتطورة �سبكة ات�ســاالت "حزب اهلل" التي ا�ستخدمت يف حرب 

2009م.
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املقاالت املن�سورة يف هذا العدد من " احلال"  تعرب عن وجهة نظر كاتبيها

عبد البا�سط خلف  

نور عبد الفتاح

علــى عك�س املتوقع باأن عالقات اجلامعة ال تدوم طوياًل، و�سرعان ما 
تنتهــي بانخراط اأ�سحابها يف حياتهــم واأعمالهم بعد اجلامعة، اإال اأن 
اأكــرث من 6 حاالت من خريجــي وخريجات دائرة االإعالم يف اجلامعة 

اأثبتوا عك�س ذلك، وخطوا اأوىل خطواتهم اإىل احلياة الزوجية. 

اأمري وجمان 
يقــول اأمــري اأبو عــرام خريــج الدائــرة اإن كونه وجمــان اإعالميني 
ودر�ســوا التخ�س�ــس نف�ســه،زاد مــن القوا�ســم امل�سرتكــة التــي 
تربطهــم. وي�سيف: "بال �سك، فاإن �سبب التخ�س�س يقُف يف املرتبة 
الثانيــة بعــد الرابــط االأهم، وهــو التقــارب الفكري بيننــا، كما اأن 
هنــاك العديد من القوا�سم امل�سرتكــة االأخرى التي اأوجدت اأر�سية 

خ�سبة لالرتباط". 
وت�سيف جمــان اأن تخرجهما من التخ�س�س نف�سهــكان عاماًلاإيجابيًّا 
"هــذا يدفعنــا للعمــل مًعــا يف كثــري مــن االأمــور يف  ا.وتتابــع:  جدًّ
ا اأن العمل االإعالمي  تخ�س�سنا، باالإ�سافة مل�ساعدة بع�سنا، خ�سو�سً
اأحياًنــا ينتقــل بعد �ساعات الــدوام الر�سمي اإىل البيــت، وبالتايل، فاإن 

�سريك احلياة قد يكون هو �سريك العمل".
وي�ســري اأبــو عــرام اإىل اأن وجــود هذا العــدد من حــاالت االرتباط يف 
ا. ويقول: "اأنا اأعلــم العديد من احلاالت امل�سابهة،  الدائــرة الفت جدًّ
حتى قبــل التحاقــي باجلامعة، اأي منذ عــدة اأعوام م�ســت، واأعتقد 

اأن ال�سبــب يعــود لكون الطالب االإعالمي غالًبا مــا يكون مثقًفا وقارًئا 
ومتمر�ًســا يف حياتــه االجتماعية،وبالتايل من ال�سهــل عليه االختالط 
يف جمتمعــه املحيــط والتعــرف علــى مــن حولــه بعمــق، وهــذا مــا 
ُي�سهــل التقارب واإيجاد روابــط م�سرتكة، وبالتــايل االإعجاب والنية 

باالرتباط".

نور وروزانا 
تقــول اخلريجــة روزانــا غنيــة اإن الزمالــة لعبــت دوًرا كبــرًيا يف 
االرتبــاط، كون عدد طالب االإعالم حمدوًدا وقلياًل، ما ي�سهل تقاربهم 
وتعرفهم ببع�س، وذلك لوجودهم يف نف�س املكان واملحا�سرات،حيث 

تعرفت بزميلها ال�سابق وخطيبها احلايل نور االأقط�س.
وينفــي نور اأن تكــون مهنة االإعــالم �سبًبا يف هذا االرتبــاط، ويقول: 
"لو كانت روزانا تدر�س اأي تخ�س�س اآخر،فمن املوؤكد اأن القدر كان 
�سيجمعنــا، ولو كانت حما�سبــة اأو مهند�سة اأو حمامية،فال اأظن اأنني 

�ساأغري راأيي فيها".
وتــرى روزانــا اأن ت�ساركهمــا يف املهنــة اإيجابــي الأن كل واحد منهما 
يتفهــم طبيعة �سغــل االآخر، وهناك اإمكانية لتقــدمي امل�ساعدة يف حال 
احتاجهــا اأحدهــم. فيمــا يــرى نــور اأن هذا �ســالح ذو حديــن، ولكنه 
اإيجابي بدرجة اأكرب الأنــه يعطي املجال لبقائهما قريبني من بع�سهما 

وعلى علم بظروف العمل.

الإع������ام دائ��������رة  وخ����ري����ج����ات  خ���ري���ج���ي  ب����ن  زواج  ح������الت   6 زواج:  وع����ق����ود  �����ش����ه����ادات 

عمرو ونور 
ويو�ســح اخلريج عمرو بعــريات اأن وجوده ونور خ�سيبفي الدائرة 
ــا يف ارتباطهمــا، لكــن بالتاأكيد  ــا و�سبًبــا قويًّ نف�سهــاكان عاماًلاأ�سا�سيًّ
هنــاك عوامــل اأخرى لعبــت دوًرا يف هذا االرتبــاط، كتقارب وجهات 

النظرواالأفكار.
�سريــك  اختيــار  يف  دوًرا  لعــب  اإعالميــني  كونهمــا  اأن  نــور  وتنفــي 
احلياة،اإمنــا اأفكارهمــا هــي ال�سبب، واالإعــالم �ساهــم يف تعريف كل 

منهما باالآخر فقط.
كان  التخ�س�ــس واملهنــة  بنف�ــس  ت�ساركهمــا  اأن  ويوؤكــد كل منهمــا 
�سيًئااإيجابيًّا، كون اأفكارهمــا كانت متقاربة، اإ�سافة اإىل قدرتهما على 
التغلــب علــى الكثري من امل�ساعــب من خالل ت�سجيــع بع�سهما، ومل 

يذكرا اأنه كانت هناك �سلبيات لهذا االرتباط.
وتقــول نور اإنه خالل ارتباطهما باجلامعة مل تكن هناك اأي انتقادات 

�سلبية، وكل من حولهما من الزمالء اأحبوا الفكرة و�سجعوهما.

حممد ومي�ساء
تقــول ال�سحافيــة مي�ســاء االأحمــد عــن ق�ســة خطوبتهــا علــى املحرر 
ال�سحــايف حممد مــرار: "وجودنا يف نف�ــس الدائــرة كان بداية ملعرفتنا 
حتى تعمقت وو�سلت مرحلة االرتباط، ووجودنا يف نف�س املكان وهذه 
املعرفــة كان لهــا الف�سل الكبري يف اختبار اأنف�سنــا واختبار عالقتنا، مع 

ن�سوجها ب�سكل طبيعي من معرفة ثم زمالة ثم �سداقة فارتباط".

ويعتقــد مرار اأن وجودهما يف نف�س املهنة اأمــر اإيجابي الأنهما يفهمان 
طبيعــة املهنــة ومتطلباتهــا، وبالتــايل �سيتعاونــان دائًمــا يف العمــل 
واإجنــاز موادهما ال�سحافية حال احتاج اأي �سخ�س منهما االآخر وال 
توجد معيقات بقدر ما كان االأمر مرتبًطا بفهم طبيعة مهنة ال�سحافة 
املتعلقــة باال�ستعــداد الدائــم يف اأي حلظــة الأي حــدث اأو جديــد قــد 
يتطلــب اخلروج يف وقت متاأخر اأو على ح�ساب املنــزل اأحياًنا اأو اأي 

ارتباطات اأخرى.
وت�سيف مي�ساء اأن "ال�سراكة يف نف�س التخ�س�س واملهنة اأي�ًسا 
اأحد االأ�سباب التي �ساعدت يف وجود توافق واتفاق كبري بيننا 
ولغــة م�سرتكــة مرتبطــة بحبنا للمهنــة التي تعترب جــزًءا من 
ذاتنــا وحياتنا اليومية". وتبني اأن حاالت االرتباط يف االإعالم 
تنــم عن اتفــاق وتوافــق عقلي ذهنــي عاطفــي اجتماعي جمع 
بــني الزمالء لي�سبحــوا اأزواًجا، وباعتقادي ذلــك هو الن�سيب 

االأجمل".
واأبدى االثنان فرحة كبرية بفرحة االآخرين بهما وقاال: "كان رد فعل 
الزمالء حال اإعالن خطوبتنا مفرًحا، اجلميع هناأ وبارك هذا االرتباط 

ومل�سنا يف احلقيقة مدى �سعادة زمالئنا بهذا اخلرب".
ت�ساعد عالقة العمل وال�سعور باالرتياح واحتياج كل طرف اإىل االآخر 
اإعالميًّا، على خلق ال�سرارة االأوىل للزواج، لذا تولد العالقة نوًعا من 
ال�سعــور بالراحة النف�سيــة بني الطرفني، وتقوم هــذه الزيجات على 

التقدير واالإعجاب والتفاهم.

اأمري وجمان         نور وروزانا                        حممد ومي�ساء                 عمرو ونور             

يــزاول �ســامل حممد اأبــو الرو�ــس )32 عاًمــا(، مهنــة اجلمع بني 
الباحثــني عن زوجات منــذ �ست �سنوات، ويتفاخــر باأنه ا�ستطاع 
التوفيــق بني مئات ال�سبان والفتيات يف خمتلف حمافظات الوطن 
والداخل، لدرجة اأنه كان �سبًبا يف �سفر بع�سهن للواليات املتحدة 

االأمريكية وكندا واالأردن.
ــا: هــذه هــي و�سيلتي  يــروي ال�ســاب، وهــو يحمــل هاتًفــا خلويًّ
االأ�سا�سيــة يف العمــل، واأ�ستعني بعدد كبري مــن الن�ساء الكبريات 
يف ال�ســن الإمتام عقود الزواج مبختلف املدن والبلدات، واأحر�س 
على عدم اجلمع بني العر�سان اإال يف زيارة ر�سمية لطالبي الزواج 

لبيت عائلة العرو�س، وال األتقي بالفتيات نهائيًّا.

بدايات
بــداأت ق�سة اأبو الرو�س يف خميم الفارعة، حني �ساأله اأ�سدقاء عن 
�سابة لقريبهم، وا�ستطــاع الوفاء باالأمر، ومن يومها �سار ينت�سر 
يف اأكــرث مــن مدينة وبلدة مبحافظــات الوطن، اأكرثهــا يف القد�س 
واأحيائهــا الرتفاع ن�سبة الطالق هناك، واأقلهــا يف النقب ومنطقة 
بئــر ال�سبــع؛ نظرًا لبعدهــا اجلغرايف، ورف�س الكثــري من االأهايل 

تزويج بناتهم بعيًدا عنهم.

������ش�����امل اأب����������و ال��������رو���������ض: ال�����������ش�����اب "اخل������ّط������اب������ة"!

اأبو الرو�س خالل عمله يف التوفيق بني راأ�سني باحلالل.

يقول: االأمر لي�س �سهاًل، ويحتاج اإىل اأمانة و�سدق، وال ميكن الأي 
ا يف طلبه، ويهدف اإىل  اأحد دخــول بيوت النا�س دون اأن يكون جادًّ

الزواج ولي�س الأمر اآخر.
تت�ســكل اأوىل مراحــل عمل اأبــو الرو�س يف تلقي ات�ســال هاتفي من 
�ســاب، يقــدم موا�سفاتــه، وعمــره، وطلبه، ثــم يلتقي بــه وجها 
لوجه، وير�سل املن�سود مل�ساعداته الن�ساء، فيبحثن عن املنا�سب، 
ويتوجــه العري�س برفقة اأبو الرو�ــس لبيت والد زوجة امل�ستقبل، 
ويجتمعان بح�ســور االأهل، ثم يتفقان علــى التفا�سيل، وحت�سر 

بعدها اجلاهة واملاأذون �سوية، ويجري عقد القران.
يعــدد �ســامل اأبــرز مناطــق عملــه: الفارعــة، وجنــني، وطولكرم 
وخميماتهــا، وقلقيليــة، وقريــة �سنرييــا، وطوبا�ــس، ونابل�ــس، 
وبالطــة، والقد�ــس، وبئر ال�سبــع، والنا�ســرة، وعــرب ال�سبلي 
داخــل اخلط االأخ�ســر، ورام اهلل، واأم الفحــم، واخلليل، وبع�س 

بلداتها.

مواقف
وح�ســب و�سيط الــزواج، فاإنه تلقى طلبات باملئــات من معلمني، 
ومدراء م�ست�سفيات، وجتار، وعمال، واأطباء، ومطلقني، ورجال 
توفيــت زوجاتهم. لكنه تعر�س خلدعة ال ين�ساها من �ساب اأخفى 
�ســوء و�سعــه ال�سحي عــن العرو�ــس، مثلما دخــل يف ورطة بعد 

تراجــع �ســاب عــن خطبة فتــاة يف اللحظــة االأخــرية، وبح�سور 
اجلاهة واملاأذون ال�سرعي. كما و�سلت منزله زوجة اأربعيني كان 
يبحث عن زوجة ثانية، وهددته ثم عر�ست عليه املال لكي يتوقف 
عــن تزويجــه من اأخــرى. وال ين�ســى حماولة عري�ــس الهرب من 
املحكمــة ال�سرعية، بعد تراجعه عن الزواج من �سابة كان والدها 
ي�سر على رف�س تزويجها له، واعتقد اأنها مري�سة، وبعد اأن ف�سل 

يف الهرب من املحكمة، اأر�سل اجلاهة دون اأن يح�سر بنف�سه.

اأر�سيف
يحتفــظ اأبو الرو�س يف اأر�سيف خا�س باأ�سمــاء االأزواج، وطريقة 
االت�ســال بهم، ثــم ي�ستقبل طلبات جديدة مــن معارفهم، ويتلقى 
بعد نهايــة الزواج )اإكرامية( بدل تفرغه وات�ساالته و�سفره، وال 
يحــدد قيمتها، ويرتك حرية حتديدها للعري�س، وبع�سهم يكرم يف 

دفعها.
ويقــول اإن املهر القيا�سي االأقل للعرائ�ــس ثالثة اآالف وخم�سمائة 
دينــار، واأكــرثه خم�سة اآالف، ويف بع�س املناطــق كاخلليل يكون 
300 غــرام ذهب. ويوؤكــد اأنه يحتاج �سهرًيــا لقرابة 1200 �سيقل 
بدل ات�ساالت هاتفية، يف التوا�سل والبحث. كما اأن بع�س حاالت 
الطــالق وقعــت بني االأزواج الذيــن وفق بينهم، لكنهــا قليلة، كما 

يفيد.

ولــد اأبــو الرو�س يف ديــر البلح بغــزة، وانتقل للعي�س مــع اأقاربه 
بالفارعــة قبل 17 �سنــة، وهو اأب لثالث بنــات وولدين، ومتزوج 
مــن امراأتني. ويوؤكد اأنه لن ي�ستخدم ح�سابه على موقع التوا�سل 
االجتماعــي الأغرا�ــس الزواج، ويفيــد اأن العمل يتعــرث يف بع�س 
املوا�ســم، وخا�سة يف ف�سل ال�ستاء، كمــا اأنه ي�سارك يف الكثري من 

حفالت العر�سان الذين تزوجوا عن طريقه.


