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يف غزة.. زراعة بطعم
اخلوف وح�شاد بطعم املوت

عــدادات الدفــع امل�شــبق لل�شــيارات بنابل�ــس.. حلــول 
لالكتظاظ رغم تذمر املواطنني

4 اآلف مواطــن يف قراوة بني زيــد يدفعون ثمن الهواء 
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16 �شفحة

�ختفاء �لنميمة و�أ�شياء �أخرى
اجلارة النمامة، اأو هكذا كانت تدعى قبل �شــنوات، ت�شــعر بامللل يف زمانها: اآب 2015، ومكانها: جباليا غزة. تذمرت قائلة: يا له من زمن؛ �شابقاً، 

كنا جنتمع باب دار اأم ح�شن، اأو يف مطبخ مي�شون، ونت�شلى -ق�شدها ننم-، اأما الآن، فال ت�شلية بال "وات�س اآب". "وما العمل؟". تت�شاءل.
ومثلها يت�شاءل امل�شوؤول عنا- كائناً من يكون: قائدًا، اأو زعيماً، اأو مديرًا.

بالأم�س كنا نعي�س الواقع. 
الآن ُنحاكم، وُنحكم، وَنعِدم، وُنعدم بالفرتا�س.

وما بني الأ�شل والفرتا�س، اختفت النميمة والفزعة والثورة، وكثري من الأفعال التي يجب اأن ُتفعل.
رئي�شة التحرير

 نظير مجلي

لــن يكــون مفاجًئــا اأن ن�شمــع يف القريــب، اأن جهــاز املخابــرات 
ال�شرائيليــة �شيعلــن عن "فك لغز" العمليــة الرهابية الرهيبة، 
التــي مت فيها عن �شبق تعمد ور�شــد اإحراق عائلة �شعد دواب�شة 
باأربعــة نفو�شها. في�شوقــون املتهمني مــن ذوي القبعات الدينية 

املحاكم.  اىل  وال�شقراء،  ال�شوداء  "الكيبا" واللحى 
فهــذه م�شلحة ما بعدها م�شلحة حلكومة بنيامني نتنياهو، لي�س 
لأن قلبــه حمــروق علــى العائلة املحروقــة، ولي�س لأنــه ل ينام 
الليــل قلقا على العدالة والقانون، بل لأن اجلرمية الرهيبة ت�شع 
ا�شرائيــل يف خانــة غري مريحة دوليا. فقــد حاولت هذه احلكومة 
طم�ــس الق�شيــة الفل�شطينيــة حتت رمــال ال�شحــراء، واأ�شغلت 
العــامل يف مو�شوع اخلطر اليراين، ودخلت يف �شدام مع الدارة 
الأمريكيــة والرئي�س بــاراك اوباما، حتى تفلت مــن ا�شتحقاقات 
املو�شــوع الفل�شطينــي. لكــن مذبحــة دومــا تعيدهــا اىل القف�س 

الفل�شطيني مرة اأخرى. 
لكن مــا �شتحاول اخفــاءه عندئٍذ، هو ما يحيــط مبنفذي العملية 
الرهابيــة: مــن اأيــن جاءوا؟ مــن اأر�شلهــم؟ ما هو هدفــه؟ وهل 
هــو ارهاب ملجــرد الرهــاب ناجم عــن الكراهية والأحقــاد، كما 
يحاولون ت�شويره من الآن، اأو هو ذو هدف �شيا�شي اإ�شرتاتيجي 
بعيد املدى؟ هل هو "حماولة خللق الفو�شى يف املنطقة وال�شعي 
ل�شيطــرة اجلنــاح الديني املتطــرف يف امل�شتوطنــات على احلكم 
يف ا�شرائيــل مــن اأجــل فر�س ال�شريعــة اليهوديــة"، على طريقة 
داع�س، كما يروجون كثريا اليوم يف ا�شرائيل، اأم ان وراءه هدفا 
�شيا�شيــا داع�شيــا اآخر، هو دب الرعب واإحــداث فو�شى لرتحيل 

دفعة جديدة من الفل�شطينيني عرب احلدود؟
اإن امل�شــروع ال�شتيطــاين يف ال�شفة الغربية بــات اليوم اأكرث من 
اأي وقت م�شى، م�شروعا "دميغرافيا". ففي املجتمع ال�شرائيلي 
يوجــد نقا�ــس حــاد يت�شاعــد حــول "م�شــري يهوديــة الدولــة". 
الي�شــار والو�شــط، وكذلك بع�ــس الأو�شاط يف اليمــني، يوؤيدون 
حل الدولتــني، لأن ال�شتمرار يف الو�شع القائم يوؤدي اىل حتويل 
فل�شطــني اىل دولــة واحدة ذات اأكرثية يهوديــة. ولذلك يطالبون 
بت�شويــة ت�شمن قيام دولــة فل�شطينية، اإىل جانــب ا�شرائيل ذات 
الأكرثيــة الدميغرافية اليهوديــة. وهم يــرون يف تق�شيم �شورية 
والعــراق اىل دويالت طائفية، فر�شة لتثبيت دولة طائفية اخرى 

يف املنطقة، هي الدولة اليهودية.
لكن باملقابل، يرف�س امل�شتوطنون احلديث عن م�شكلة دميغرافية. 
ويقولون ان عــدد امل�شتوطنني اليهود يف ال�شفة الغربية والقد�س 
ال�شرقيــة يقارب ن�شف مليــون ن�شمة، ويخططــون مل�شاعفة هذا 

العــدد يف غ�شــون ع�شــر �شنــوات. وي�شطبــون قطاع غــزة كجزء 
مــن الدولــة الفل�شطينيــة، حيث ميكــن يف ت�شورهــم التو�شل اىل 
ت�شويــة مــع حما�ــس ب�شاأنــه، مبنيــة علــى هدنــة طويلــة الأمد. 
فهــذه الهدنة تبقــي القطاع خــارج ال�شورة. وت�شقــط �شكانه من 
الح�شائيات. فيبقى احلديث عن 2.8 مليون فل�شطيني يف ال�شفة 
الغربيــة. ويحاولون عر�س امل�شروع ال�شتيطــاين كاأداة اأ�شا�شية 
يف �شــد اخلطــر الدميغــرايف. فكلمــا زاد عــدد اليهــود، انخف�شت 
ن�شبــة الفل�شطينيــني. وكلمــا زادت قــوة امل�شتوطنــني وات�شعت 
م�شاريعهــم، يئ�ــس الفل�شطينيون وبحثوا عن حلــول اأخرى، مثل 

ال�شت�شالم اأمام الأكرثية اليهودية اأو الرحيل والهرب. 
ول�شــان حالهــم يقــول: يف �شورية يوجــد 3 ماليــني لجئ خارج 
�شوريــة و4 ماليني نــازح داخلهــا. ويف العراق، جتــري عمليات 
تران�شفــري اأ�شخــم، اأدت حتى الآن اىل مغــادرة 8 ماليني عراقي 
اأر�ــس وطنهــم. فلماذا يجــب ان تتاأثر ا�شرائيل مــن تنفيذ عملية 

ترحيل بحجم  "�شغري ن�شبيا"، 300 – 400 األف فل�شطيني؟ 
اإن اجلهــات التي تقــف وراء الن�شاط ال�شتيطــاين ال�شرائيلي يف 
القد�ــس وال�شفة الغربية، ل تتحرك فقط مــن خالل اأيديولوجية 
دينيــة تفت�س فيهــا عن مواقع مذكــورة يف التــوراة وتبني فيها. 
اإنهــا ت�شعــى لال�شتيطــان يف كل بقعــة ممكنــة. تريــد تو�شيع كل 
امل�شتوطنــات القائمــة، و�شرعنــة كل البــوؤر ال�شتيطانيــة التــي 
اقيمــت يف حينــه بــال ت�شريــح، وتريــد العــودة لال�شتيطــان يف 
امل�شتوطنات الأربع التــي اأخلتها �شمايل ال�شفة الغربية مبوجب 
خطة النف�شال عن غزة. وترى ان هذا هو الوقت املنا�شب لذلك، 
لأن احلكومــة احلاليــة يف ا�شرائيل هــي اأكرث حكومــة ميينية يف 
تاريخهــا. ورئي�شها �شعيف، قابــل لل�شغط اجلماهريي، وملتزم 
اأمــام امل�شتوطنــني. اأهــم حلفائــه يف احلكومــة حــزب "البيــت 
اليهــودي" برئا�شــة نفتــايل بنيت، ولكــن 35% مــن امل�شتوطنني 
منحــوا اأ�شواتهم حلــزب الليكــود برئا�شة نتنياهــو. ويقولون، 
علنــا: "اإذا مل نتو�شع ونتطور يف امل�شتوطنات الآن، فمتى اإًذا؟". 

هذا هو الوقت املنا�شب.   
وهم يتكلمون بقوة وثقة غري عادية يف النف�س. ل يح�شبون ح�شابا 
للقانون الدويل ول ملحكمة اجلنايات الدولية. ل يهمهم حكومة او 
قانــون او حمكمــة، من اأ�شهل مــا يكون ان نراهــم يهاجمون حتى 
حمكمــة العــدل العليــا ال�شرائيلية ويدعــون اىل ال�شعــود عليها 
باجلرافــات، مــع ان هذه املحكمــة هي التي اجــازت اأول م�شاريع 
ا�شتيطانية ولول ختمها على قرارات ال�شتيطان الأوىل ملا كنا نرى 
بيتا يهوديا واحدا يف الرا�شي الفل�شطينية املحتلة. ول يرتددون 

كيف ت�شتفيد حكومة نتنياهو من �إرهاب �مل�شتوطنني؟

يف العتــداء حتى على اجلي�ــس ال�شرائيلي الــذي يوفر احلماية 
لهــم، ولوله ملا جتراأ اأي منهــم على ال�شكن وراء اخلط الأخ�شر. 
لقد نفذوا من �شنة 2004 وحتى اليوم حوايل 11 األف اعتداء على 
املواطنــني الفل�شطينيني وممتلكاتهم يف ال�شفة الغربية، ويف %90 
مــن احلــالت مل يحا�شــب املعتدون اأبــدا. ويف احلــالت الأخرى 
فتحــت ملفات واغلقت معظمهــا. من بني هذه العتــداءات توجد 
15 حماولة لإحراق عائــالت فل�شطينية واأفرادها اأحياء ونيام يف 

بيوتهــم )اأول حادثــة كهذه وقعت يف ق�شاء اخلليــل �شنة 2008، 
ويومهــا وقف 100 م�شتوطــن يتفرجون علــى احلريق وبع�شهم 
يقــذف احلجــارة علــى اأهل البيــت عندمــا يحاولــون النجاة من 

احلريق واخلروج من البيت(.
الرهاب اليهــودي، اإًذا، لي�س جمرد جرائم حرب ب�شعة واأخالق 
داع�شيــة. اإنها حتمل اأهدافا ذات بعــد �شيا�شي اإ�شرتاتيجي على 

الق�شية الفل�شطينية.
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 أنس أبو عريش*

  نادر الصفدي

مل يكــن املــزارع فريــد ال�شمــريي )38 عامــاً( يعلــم اأن مهنــة 
الزراعــة التــي ورثها عــن والده �شت�شــكل خطــرا حقيقيا يهدد 
حياتــه كل يــوم يتوجــه فيــه اإىل اأر�شــه الزراعيــة املتاخمــة 
لل�شريــط احلــدودي، �شــرق بلــدة القــرارة �شــرق مدينة خان 

يون�س جنوب قطاع غزة.
فمــا اإن يقــرتب مــن اأر�شه �شبــاح كل يــوم، حتى تبــداأ قوات 
الحتــالل الإ�شرائيلــي املنت�شرة على طول اخلــط احلدودي، 
املقابل لأر�شه باإطالق النار يف الهواء تارة، وتارة اأخرى على 
اأر�شــه ملنعــه من الدخول فيها لزرع اأو حتــى ح�شاد ما زرعت 

يداه.
�شحيفــة "احلال" رافقت مزارعي احلدود ال�شرقية من جنوب 
قطاع غزة، يف جولة من جولت الهروب من ر�شا�س الحتالل، 

واملوت الذي يكون قاب قو�شني اأو اأدنى من ح�شد اأرواحهم.

طعم �لر�شا�ص
فيقــول املــزارع ال�شمــريي: "ل يكاد ميــر علينا يــوم واحد اإل 
ونتعر�ــس ب�شــورة مبا�شــرة لإطــالق النــار مــن قبــل جي�س 
الحتــالل، مــا ي�شكل خطرا كبــريا على حياتنــا اأو على �شياع 
املح�شول الزراعي باأكمله، نظرًا لعدم قدرتنا على احل�شاد اأو 

الزرع حتت رحمة الر�شا�س".
وي�شيــف ل�شحيفــة "احلــال": "يف ال�شاد�شــة مــن �شبــاح كل 

يوم يبــداأ املزارعون يف التوجه لأرا�شيهــم الزراعية، واأحيانا 
ي�شطحبــون بع�ــس ال�شخ�شيــات الدوليــة واحلقوقيــة ومــن 
ال�شليــب الأحمر الــدويل يف حماولة لل�شمــاح بدخول اأرا�شيهم 
دون م�شايقــة مــن الحتــالل، اإل اأن ذلــك ل يجــدي نفعــاً بكل 

الأوقات".
ويو�شــح اأن يف اأر�شــه التــي تبعــد فقــط 20 مرتًا عــن ال�شريط 
احلــدودي ول تتجــاوز م�شاحتها الـــ 3000 مــرت، اأ�شيب اأكرث 
مــن 5 مزارعني بر�شا�س قــوات الحتالل، اأحدهــم برتت قدمه 
بالكامل". وي�شيف: "حياتنا معر�شة للموت باأي حلظة وجي�س 
الحتالل ل يحــرتم اأحدًا، وكل حما�شيلنــا الزراعية مهددة اإما 

بالتلف لعدم �شقايتها باملاء اأو احلرق من قبل الحتالل".
ويتحدث املزارع ال�شمريي عن معاناة اأخرى اإ�شافة للر�شا�س 
واحلــرق، وهي ما يقوم به الحتــالل بر�س ال�شريط احلدودي 
مبواد كيميائية، وتقوم الرياح بنقلها جتاه الأرا�شي الزراعية 

وتقتل كافة املحا�شيل املتواجدة فيها.
ويقــول: "ن�شمد على اأر�شنا ونزرعهــا رغم كل املخاطر، لأنها 
م�شــدر الرزق الوحيد لعائلتنا، والحتالل العائق الأكرب، لكن 
لي�س بيدنــا حيلة غري الهروب واخلروج مــن اأر�شنا والعودة 

لها جمددًا".
وخــالل جتوالنــا يف املنطقة احلدودية، �شهــدت املنطقة توغال 
حمدودا �شاحبه اإطالق نار مكثف من قبل اجلي�س الإ�شرائيلي 
على طــول ال�شريط احلدودي ومكــربات ال�شوت الإ�شرائيلية 
تــردد جملة "ابتعد كي ل متوت"، مــا دفعنا للهروب من كثافة 

تلك النريان باجتاه املنطقة ال�شرقية.
وح�شــب اتفاقية اأو�شلو، فاإن امل�شاحــة الأمنية العازلة تعادل 
فقــط 300 مرت علــى طول حدود قطــاع غزة مــع اأرا�شي 48، 
اإل اأن الحتــالل زاد مــن هــذا امل�شاحة حتــى و�شلت يف بع�س 

املناطق اإىل كيلومرتين واأكرث.

خ�شائر فادحة
معاناة املــزارع ال�شمريي مع الر�شا�س، كانــت اأقل وطاأة من 
املزارع �شالح مهنا )29 عاما(، حني حتدث عن اإ�شابة �شقيقة 
الأكــرب بر�شا�شــة من جي�ــس الحتالل يف عمــوده الفقري اأدت 
اإىل �شللــه ب�شــكل كامــل، خالل عــام 2013، وهو داخــل اأر�شه 

الزراعية.
ويقول ل�شحيفة "احلال": اأخي ل يزال يتلقى العالج واأر�شنا 
الزراعيــة مل نتمكــن من الو�شول لهــا منذ اأكرث مــن 10 �شهور 
متوا�شلــة، وتعر�ــس جــزء كبــري منهــا لعمليــات جتريف من 
اجلرافــات الإ�شرائيليــة التي عــادة ما تتوغــل يف منطقة �شرق 

القرارة وت�شتقر اجلرافات والدبابات داخل اأر�شه.
اأتكمــن مــن الو�شــول لأر�شــي وكافــة  "مل  وي�شيــف مهنــا: 
املحا�شيــل الزراعية التي متت زراعتها خالل عام كامل ف�شدت 
وقــدرت خ�شائرنــا باأكرث من 70 األــف دولر حتى اللحظة، ول 

اأحد يعو�شنا".
ونا�شد كافة املوؤ�ش�شات احلقوقية والدولية اإن�شاف املزارعني 
الفل�شطينيني، وتقــدمي كل الدعم املايل ملا متت خ�شارته ب�شبب 

اإجــراءات اإ�شرائيــل، وكذلــك �شمــان عــدم ا�شتهدافهــم داخل 
اأرا�شيهــم الزراعية وعــدم تعر�شهم للخطر واإطــالق النار اأو 

حتى العتقال.

ر�شائل مل�شر
من جانبــه، اأكد ب�شــام ال�شاحلي، ع�شو الوفــد الفل�شطيني يف 
مفاو�شات وقف اإطالق النار "التهدئة" يف القاهرة، اأن اجلانب 
الإ�شرائيلــي وعــرب ا�شتهدافــه املتكرر للمزارعــني، خرق بنود 
اتفــاق التهدئة ووقف اإطــالق النار الذي جرى التو�شل له بعد 

حرب ا�شتمرت 51 يوماً يف غزة.
واأو�شــح ال�شاحلي، ل�شحيفة "احلال"، اأن انتهاكات اإ�شرائيل 
بحــق املزارعــني تتوا�شل ب�شكل يومــي، رغم اتفــاق التهدئة، 
وذلــك يعد انتهاكا غــري مقبول مــن قبل اجلانــب الإ�شرائيلي، 
الــذي يتعمــد ا�شتهــداف املزارعــني والتنغي�س علــى حياتهم 

ولقمة عي�شهم.
واأ�شــار اإىل اأن انتهــاكات اإ�شرائيــل بحــق الفل�شطينيــني نقــوم 
بت�شجيلهــا وتدوينهــا ب�شورة ر�شمية لعر�شهــا خالل جل�شات 
احلــوار املقبلــة ملفاو�شــات وقــف اإطــالق النــار يف القاهــرة، 

وعر�شها على امل�شوؤولني امل�شريني.
وذكــر اأن تلــك اخلروقات يجــب اأن تناق�س جيدًا مــع الو�شيط 
امل�شــري والأطــراف الدولية املعنيــة، لو�شع حــد لنتهاكات 
اإ�شرائيل املتكررة لتفاق التهدئة، وتفعيل ملف املفاو�شات من 

جديد يف القاهرة.

�مل����������وت ب������ط������ع������م  وح�����������������ش��������اد  �خل��������������������������وف  ب������ط������ع������م  زر�ع��������������������ة  غ��������������������زة..  يف 

يعي�س �شكان قرية �شو�شيا جنوب �شرقي يطا حالة 
مــن القلــق والتوتــر الدائــم نتيجة قــرار املحكمة 
الإ�شرائيلية بهدم القريــة وتهجري �شكانها ل�شالح 
تو�شيــع امل�شتعمــرة التــي اأقيمت علــى اأرا�شيها. 
ويبــدو اأن جرافــات الهــدم الإ�شرائيليــة �شتظــل 
جاهــزة لالنق�شا�س علــى القريــة، اإذا اأتيحت لها 

فر�شة "قانونية" من حماكم الحتالل.
ويتوقــع �شكان القريــة اأن تداهم قــوات الحتالل 
�شو�شيــا يف اأية حلظة متهيــدًا لت�شريد اأهلها البالغ 
عددهــم 340 ن�شمــة ي�شكنــون اخليــام، ل�شالــح 
يف  املوجــودة  ال�شتيطانيــة  البــوؤرة  اإىل  �شمهــا 
املنطقــة، بعــد اأن اأعلنــت اأن املنطقــة موقع اأثري 

على ال�شكان مغادرته.

ثالث موجات تهجري
بــداأت الق�شة ح�شب رئي�ــس جمل�س حملي �شو�شيا 
جهــاد النواجعة عام 1986، اأي بعد ثالث �شنوات 
اإقامــة م�شتوطنــة �شو�شيــا، حــني اأ�شــدرت  مــن 
�شلطــات الحتالل قرارًا بتهجري �شــكان القرية من 
اأرا�شيهم الزراعية، بعد اأن ادعت اأن موقع القرية 
الأ�شلي هو موقع اأثــري، واأجربتهم يف حينه على 
مغــادرة املكان. ال�شكان الذيــن مل يجدوا لأنف�شهم 
ملجــاأً اأعادوا بناء منازلهم يف مكان قريب، و�شكنوا 
اخليــام والعرائ�ــس واملغــارات قبــل اأن تهاجمهم 
وتهــدم   ،2001 عــام  جمــددًا  الحتــالل  قــوات 
من�شاآتهــم وتغلــق الآبــار التــي كان الفل�شطينيون 
ي�شربون منها. اليوم يالحق جنود الحتالل �شكان 
�شو�شيــا داخل خيامهــم ويطالبونهــم بالرحيل عن 
املكان، ومتنع اإمدادهــم باملاء والكهرباء يف الوقت 
التــي تدعي فيه اأن عدم وجــود بنية حتتية للقرية 

هو ال�شبب يف ترحيلهم.
م�شتوطنــة  مــن  متطرفــون  م�شتوطنــون  وكان 
�شو�شيــا قــد توجهــوا �شابقــاً للمحكمــة العليــا يف 

اإ�شرائيــل بدعم مــن منظمــة ا�شتيطانيــة متطرفة 
مــن اأجــل ا�شت�شدار قــرار بتو�شيــع م�شتوطنتهم 
علــى ح�شــاب القرية، مدعــني اأن القريــة العربية 
هــي م�شتوطنــة ع�شوائيــة يقيمهــا العــرب علــى 
امل�شتوطنــون  ويحــاول  م�شتوطنتهــم.  اأرا�شــي 
بذلك اأن يو�شعوا حدود م�شتوطنتهم واأن ين�شئوا 

املتنزهات لأطفال امل�شتوطنني.
ادعــاء امل�شتوطنــني هــذا جــاء بعــد اأن رف�شــت 
اإ�شرائيــل العــرتاف بالقرية، مــا مكنهم -بح�شب 
اأهــايل �شو�شيــا- من منــع اأهايل القرية مــن ت�شييد 
منازل لهم اأو تو�شيلهم بخطوط املياه والكهرباء، 
كما رف�شــت اإ�شرائيل اإعطاءهم ت�شاريح للبناء يف 
املنطقــة، علــى اعتبار اأن القرية تقــع يف منطقة ج 

اخلا�شعة لل�شيطرة الإ�شرائيلية الكاملة.

ال ماء وال كهرباء
يقــول احلــاج حممــد اأحمــد النواجعة وهــو اأحد 
�شــكان القريــة منــذ خم�شينيــات القــرن املا�شــي 
اإن القريــة مل يكــن فيهــا بئــر مــاء، ول اأي م�شدر 
للكهرباء، فقام اأهايل القرية بجهود �شخ�شية بحفر 
الآبــار، و�شاعدتهم اإحــدى املوؤ�ش�شــات الأجنبية 
املت�شامنــة مــع الفل�شطينيــني على تركيــب نظام 
للطاقــة ال�شم�شية يوفر لهم بع�س احتياجاتهم من 
الكهرباء علماً اأن خط الكهرباء املغذي للم�شتوطنة 
القريبة واملوقع الأثري الذي يوؤمه ال�شياح اليهود 
والأجانــب مير عرب �شماء القريــة، دون اأن ي�شمح 

لهم باحل�شول على خط يو�شل الكهرباء للقرية.
وبح�شــب احلاج حممد فاإن الأمــر ل يقف هنا، بل 
تعــداه اإىل هدم الآبار التــي اأن�شاأها الفل�شطينيون، 
وتخريــب اأنظمة الطاقــة ال�شم�شية بهــدف اإجبار 
الفل�شطينيــني علــى مغادرة القريــة، والتوجه اإىل 
مناطق تخ�شع لل�شيطرة الفل�شطينية، الأمر الذي 
يرف�شــه �شــكان القرية، وي�شرون علــى مواجهته 

�ل��ت��ي و�ج��ه��ت ت�����ش��ون��ام��ي �لتهجري ���ش��و���ش��ي��ا.. ح��ك��اي��ة �خل��ي��ام 

بالبقاء على اأر�شهم حتى الرمق الأخري.

�شو�شيا لي�شت وحدها
يقــول الأمــني العــام حلركــة املبــادرة الوطنيــة 
الفل�شطينيــة م�شطفى الربغوثــي، اإن العامل الآن 
اأ�شبح يعــرف �شو�شيا باعتبارها رمــزًا للت�شدي 
لظلــم الحتــالل وجربوته، وباعتبارهــا جت�شيدًا 
للمعاناة الفل�شطينية املتمثلة يف �شدها حماولت 

الحتالل تهجري ال�شكان.
وي�شيــف الربغوثــي اأن الفل�شطينيــني يف �شو�شيا 
وحركات املقاومة ال�شعبية لن ي�شمحوا لالحتالل 
اأن يتحايــل علــى �شمــود اأهــل القرية، لذلــك فاإن 
الدعــم ال�شعبــي هــو ر�شالة لأهــايل القريــة باأنهم 
لي�شــوا وحدهم، واإذا ما اأقــدم الحتالل على هدم 
�شو�شيــا فــاإن الفل�شطينيني �شيعيــدون بناءها من 

جديد.
واأ�شــار الربغوثــي اإىل اأن دور املقاومــة ال�شعبية 

وحركة مقاطعة اإ�شرائيل وفر�س العقوبات عليها 
هــو اأن تتمــازج لدعم �شمــود النا�ــس يف املناطق 
املهددة بالتهجري خا�شة اإذا توحد الفل�شطينيون 

يف مواجهة اإ�شرائيل وانتهى النق�شام.
املت�شامنة ال�شرتالية نتا�شا، التي تعمل يف جمال 
امليــاه، قدمت اإىل �شو�شيــا للت�شامن مع اأهلها بعد 
اأن علمــت عــن نق�ــس املياه الــذي تعانيــه القرية 
بفعــل الحتــالل، الأمر الــذي دفعهــا اإىل اأن تاأتي 
لزيارة القرية ملحاولة اإيجاد حلول لتزويد القرية 

باملياه.
احلمــالت  اأن  اليهوديــة  املت�شامنــة  وت�شيــف 
الدوليــة الداعمــة ل�شمــود اأهــل القريــة �شتدفع 
بالحتــالل اإىل الرتاجــع عــن قراره بهــدم القرية 
وت�شريد اأهلها، وبالتــايل فاإن هدف هذه احلمالت 
القريــة،  ل�شــكان  والتاأييــد  الدعــم  ح�شــد  هــي 
وال�شغط علــى اإ�شرائيل بهدف منعهــا من تنفيذ 

خمططاتها العن�شرية.

�لفاعل جمهول!
وبالرغــم من اأن قــرارات الهدم التــي �شتطول خيام 
ومن�شــاآت �شــكان القرية على و�شــك اأن تنفذ، اإل اأن 
الفل�شطينيــني فيهــا ي�شرون على البقــاء يف اأر�شهم 
واملقاومــة حتــى اآخــر نف�ــس. كمــا ي�شــرون علــى 
موا�شلــة املعارك الق�شائية �شــد �شلطات الحتالل 
وامل�شتوطنــني، فمن بــني 200 �شكــوى قدمها اأهايل 
القرية خالل ال�شنوات املا�شية ل�شرطة كريات اأربع 
�شــد اعتــداءات امل�شتوطنــني التي تت�شمــن اقتالع 
اأ�شجار، والتهديد، والر�شــق باحلجارة، والت�شبب 
باإ�شــرار املمتلــكات، ل يــزال التحقيــق جاريــاً يف 
ثــالث ق�شايا فقط، اأما باقــي ال�شكاوى فقد مت اإنهاء 
التحقيــق فيها بحجة عــدم وجود اأدلــة، وقد اأغلق 
الحتــالل هــذه الق�شايا حتــت بند "�شــد جمهول" 

ودون اإ�شدار لئحة اتهام بحق اأي م�شتوطن.

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت
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�مل����������وت ب������ط������ع������م  وح�����������������ش��������اد  �خل��������������������������وف  ب������ط������ع������م  زر�ع��������������������ة  غ��������������������زة..  يف 

منــذ احتــالل اإ�شرائيل للجــولن ال�شــوري يف 
حزيران 1967 ونحن ن�شاهد حماولة احلركة 
ال�شهيونيــة يف تنفيــذ الكثــري مــن املخططات 
ال�شهيونيــة ل�شلــخ اجلــولن عن وطنــه الأم 

�شوريا.
اجلــولن  يظــل  املحــاولت  تلــك  كل  ورغــم 
�شامــدًا يحــاول جمابهة الحتــالل والت�شدي 
يف  تنفيذهــا  ومنــع  املخططــات  هــذه  لكافــة 
الرا�شــي ال�شوريــة املحتلــة، وال�شــراب يف 
1982 لرف�ــس اجلن�شية ال�شرائيلية ي�شهد له 
تاريخيــاً، وها هو اجلولن يكمل ن�شاله وحده 
يف ظــل الأحــداث ال�شوريــة ويواجــه الفتنــة 
الطائفية التي حتاول ا�شرائيل بثها يف املجتمع 
الــدرزي ال�شوري �شمــن حماولــة ا�شرائيلية 
للتالعب يف املوقف الدرزي املوحد جتاه وطن 
الم �شوريا، حتــت عدة ذرائع، منها حمايتهم 
من داع�س، علمــا اأن عالقــة ا�شرائيل معروفة 

بجبهة الن�شرة التي تقدم العالج جلرحاها.
قــال  طربيــه  �شليمــان  الت�شكيلــي  الفنــان 
لـ"احلــال": "هدف ا�شرائيل مــن هذا التالعب 
هــو اقامة دولــة درزيــة ومنطقة حــزام امني 
على غرار جي�س انطوان حلد، وهذه الفكرة يف 

اجلولن املحتل مرفو�شة متاماً".
وتابــع طربيــه: "علينــا ان نعي هــذه املرحلة 
اخلطــرية التي متــر بهــا املنطقــة، وعلينا ان 
نتحــد جميعنــا وا�شعني خالفاتنــا ال�شيا�شية 
جانبــاً لنت�شــدى لهــذا املخطــط". وا�شــاف: 
"علينا منع ا�شرائيل واي حليف لها من تنفيذ 
خمططاتهــا فالــذي يجمعنــا اكــرث مــن الــذي 
ُيفرقنا وعلينا ان نتحد من اجل �شوريا فقط".

ويف حديــث مــع الفنانــة الت�شكيليــة ماجــدة 
منــذ  ا�شرائيــل  "حاولــت  قالــت:  احللبــي، 

خمططهــا  تنفيــذ  لالحتــالل  الوىل  اللحظــات 
اإقامــة "دويلة درزية" كحــزام اأمني حلدودها 
ال�شماليــة، لكــن م�شروعها بــاء بالف�شل بف�شل 
منا�شلــني وقياديــني وطنيــني مــن اجلــولن 
دفعوا ثمن ذلك �شنوات طويلة من العتقال".  
وتابعت احللبي حديثها: "القيادات الدينية يف 
اجلــولن واعية لهذا املخطــط لكنها موجودة 
بــني ناريــن، نــار القلق علــى م�شــري اأهلنا يف 
الداخــل ال�شــوري مــن جهــة، ونــار اللجــوء 
اىل املحتــل لطلــب احلمايــة، وهذا مــا ترف�شه 
اجلــولين،  املجتمــع  مــن  وا�شعــة  قطاعــات 
ويرف�شــه اأهلنــا يف الداخــل ال�شــوري رف�شــاً 

قاطعاً.
واأكملــت احللبي قائلة: "مل يكن يف تاريخ هذه 
الأقليــة الإثنية "املوحــدون الدروز" رغبة اأو 
جمــرد ميل لإقامة كيــان �شيا�شــي خا�س بهم، 
علــى العك�س متامــاً، فالدين ذاتــه هو روحاين 
بحت يتنافى مــع اي اطماع مادية او دنيوية، 
لذلــك، فاحلديــث عــن كيــان �شيا�شــي درزي 
يتنافــى كليــاً مــع م�شامــني وماهيــة الديانــة 

نف�شها".
و�شــددت احللبي قائلة: "تعريفنــا عن اأنف�شنا 
دائمــا كان ومــا زال اأننا عرب، جــزء ل يتجزاأ 
من المتــداد الثقايف العربــي الإ�شالمي، حتى 
دروز اجلليــل والكرمــل بالرغــم مــن ظــروف 
التجنيــد الجباري الــذي يعانون منــه اإل ان 
ا�شرائيل مل ت�شتطع طم�س عاداتهم وتقاليدهم 
الفل�شطينيــة الرا�شخــة بتفا�شيــل حياتهم من 

الكل وامللب�س وغريها".
وتابعت احللبــي: "اأن تنتمي لأقلية يف حميط 
�شيا�شيــة  جتاذبــات  فيــه  تت�شــارب  �شا�شــع 
عليهــا،  حت�شــد  ل  جتربــة  وغريهــا  واأمنيــة 

�جلوالن يك�شف ويتحدى �لتالعب �الإ�شر�ئيلي مبوقف �لدروز �الأحر�ر
والن�شــان يف وقت اخلطر ردة فعله الغريزية 
تكون البحث عــن ملجاأ وحماية، والدروز من 
الطبيعــي ان يفكــروا مبــالذ اآمــن لكــن بنف�س 
الوقت لي�س بــاأي ثمن، فا�شرائيل مل تكن بتاتاً 
بيتنــا الآمــن، ا�شرائيــل هــي الدولــة املحتلة 
التــي ت�شتخدمنــا لتنفيذ خمططاتهــا ولالأ�شف 
قالئــل من يعون هــذا ال�شتخــدام وُيحاولون 

حماربته".
واأنهت احللبي حديثها قائلة: "مبا ان ا�شرائيل 
دولــة اقيمت على ا�شا�س دينــي، فكل ذهنيتها 
مبنية علــى  ا�شا�س البعــد الطائفي والديني، 
ومن جتربة �شخ�شيــة، كان من ال�شعب على  
الإ�شرائيليني اأن يفهموا انني اتوجع على ابن 
حلب الذي يتعذب جراء احلرب بنف�س مقدار 
وجعــي علــى ابــن ال�شويــداء، وكان �شعبــاً 
عليهــم فهــم البعــد القومــي للــدروز لأنهم مل 

يعي�شوه او يعرفوه".
ال�شابــق يف  الأ�شــري  اآخــر مــع  ويف حديــث 
ال�شجون ال�شرائيلية حممود عما�شة قال:" 
ان حلــم الكيــان الــدرزي يف ذهــن املوؤ�ش�شة 
ال�شهيونية اأف�شلــه املنا�شلون الربرة كمال 
جنبــالط وكمــال اأبــو لطيف وكمــال كنج يف 
�شبعينيات القرن املا�شــي". وا�شاف: "هو 
بالن�شبة لهم م�شروع ا�شرتاتيجي مل ين�شوه 
بــل حافظــوا عليــه يف الــدرج اىل اأن حتــني 
الفر�شــه وها هي قد حانــت يف ظل الظروف 
اجلهنميــة التــي ت�شــود البــالد والعبــاد يف 
وطنــي الأم �شوريــا، ولكــن يحــدوين الأمــل 
وتعتمــرين الثقــه اأن كل خمطــط ا�شرائيــل 
�شيبــوء بالف�شل على يــد الأوفياء والأحرار 

لأنهم كرث".
وتابــع عما�شــة حديثــه: "ا�شرائيــل حتــاول 
ايجاد قدم لها يف املجتمع الدرزي، حتت غطاء 

دعــم الأهــل هناك مقدمــة لهــم كل الت�شهيالت 
اللوج�شتيــة والأمنية، ما يقــدم ح�شورهم يف 
اأو�شــاط جمتمعنــا اله�ــس �شل�ــس الخرتاق، 
ولكن الأحرار لهم باملر�شاد، لف�شح خمططات 
الحتــالل وللوقــوف يف وجــه هــذا امل�شــروع 

الأخطر يف تاريخ املوحدين الدروز".
واأنهــى عما�شة حديثــه قائاًل: "نحــن ل منلك 
قــوى ماديــة و�شيا�شيــة �شاربــة، لكــن هناك 
كرث من املثقفــني وال�شحافيني الأحرار الذين 
يعون هذه املرحلة وُيحاولون توعية ال�شعب 
مــن حولهــم، لنت�شــدى جميعنــا ملخططــات 
�شهيونيــة حُتــاول �شرخنــا عن الوطــن الأم 

�شوريا".

يذكــر انه يف �شبعينيات القــرن املا�شي رف�س 
كمــال جنبــالط وكمال كنج وكمــال ابو لطيف 
املخطــط ال�شرتاتيجــي التي عر�شتــه عليهم 
كيــان  اي  درزيــة  دويلــة  بنــاء  يف  ا�شرائيــل 
�شيا�شــي درزي ل�شلخهــم عــن ابنــاء �شعبهــم 
العربــي، واليــوم وبعد خم�شة عقــود حُتاول 
ا�شرائيل طرح املخطط من جديد حتت ذريعة 
حمايــة العــرب الدروز من داع�ــس والخوان 
امل�شلمــني يف ظــل الأحــداث ال�شوريــة اإل اأن 
املخطــط ُيرف�س مــن جديد وُيحــارب من قبل 

الأحرار العرب الدروز يف املنطقة.

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

مزارعون يف اأرا�شيهم رغم تهديد الحتالل الدائم.
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مــا زال الطفــل حممــد جــاد املكحــل )12 عاما( غري قــادر على 
م�شاركــة ا�شدقائــه اللعــب يف كرة القــدم، لل�شهــر الثالث على 
التــوايل، اذ ان مــروره يوم اجلمعــة 13-3-2015 من �شاحة 
املواجهــات التــي اعتادت ان ت�شهدهــا قرية �شلــواد �شمايل رام 
هلل، ادى اىل ا�شابتــه بر�شا�س الحتــالل املغلف باملطاط الذي 

ي�شمى "التوتو".
ويقــول الطفــل انه يف كل يــوم من ايــام اجلمعة ت�شهــد القرية 
مواجهــات مــع قــوات الحتالل، واثنــاء مروره قــام الحتالل 
باإ�شابتــه بر�شا�شــة ادت اىل تهتــك وتلف بالقولــون والمعاء 
الدقيقة وخروج امعائه من مكانها وعدم عودتها وبقيت خارج 
جدار املعدة. ومن يومها تغريت حياته فهو مل ي�شتطع احلراك 
ول حتــى اللعــب مــع ا�شدقائــه ولزم الفرا�ــس، حتــى انه مل 
ي�شتطع الذهاب للمدر�شــة ول اكمال �شفه وم�شاركة ا�شدقائه 
ختام ف�شله الدرا�شي، ومت تقدير عالماته، وا�شار اىل ان ما اثر 

عليه اكرث من ال�شابه حرمانه من اخلروج واحلركة.
الطفــل حممــد ينتظر حتى اليوم حتديد موعــد لجراء العملية 
التــي �شيتم فيها اعــادة امعائه اىل مكانهــا، ويجري فحو�شات 

لتحديد موعد العملية.
اما والد الطفل جاد املكحل فقال: كنت يف النادي اهم بالو�شوء 

ل�شــالة املغرب ووقتهــا و�شلتني مكاملة بان ابنــي قد ا�شيب، 
توجهــت بعدها اىل مبنــى الطوارئ يف البلــدة، وعندما وجدت 
حممد قال يل "ما تخاف علي يابا انا مليح" وكان اثر كلمته علي 

�شعبا للغاية.
وا�شــاف ان طفلــه يتوجــع مــن ال�شابــة وان الكيا�ــس التي 
ي�شتعملهــا من اجــل التبــول ت�شبب لــه احل�شا�شيــة، وانه هو 
مــن يقــوم بتوفريها، فهو ل ي�شتطيع الذهــاب لق�شاء احلاجة. 
وو�شــف تلــك املمار�شــات التي يقوم بهــا الحتالل علــى ابناء 
القريــة والوطن باأنهــا ممار�شات همجية ووح�شيــة وانه لي�س 
لديهــم �شــوى احلجر للدفــاع عن انف�شهــم مقابــل كل ال�شلحة 

والر�شا�س الذي يفتك بالفل�شطينيني.
وقالت مدير عام الهيئة امل�شتقلة حلقوق الن�شان ال�شيدة رندة 
�شنيورة، انهــا ممار�شات لي�شت بجديدة على الحتالل فمعظم 
حــالت العتقــال من الطفــال، وحتــى العــدوان الخري على 
قطاع غزة ا�شاب عــددا كبريا من الطفال بن�شبة بلغت %25، 
وا�شافــت ان الحتالل ل يفرق بني طفــل و�شاب وم�شن، وانها 

ممار�شات ممنهجة �شد ال�شعب الفل�شطيني.
كمــا ا�شــار طبيب مركــز المل للطــوارئ يف قرية �شلــواد ا�شرف 
زهــران اإىل ان الر�شا�س املغلف باملطــاط وامل�شمى بـ "بالتوتو" 

الطفل حممد املكحل �شحية الر�شا�س الإ�شرائيلي.

م��ك��ان��ه��ا م����ن  حم���م���د  �أم�����ع�����اء  ي���خ���رج  "�لتوتو"  ر����ش���ا����ص 

يخرتق املنطقة التي ي�شيبها ويقطع تعذية الدم عن تلك املنطقة. 
وذكــر ان عدد ال�شابــات التي ت�شل املركــز ا�شبوعيا بني 10-5 
حــالت بــني اخلطــرة واملتو�شــة والعاديــة، وان املركــز يقــوم 

مبعاجلة املتو�شطة، والعادية يتم حتويلها اإىل امل�شت�شفى.

* طالب يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

ت�شهــد �شــوارع املــدن الفل�شطينية انت�شــارًا كبــريا لل�شيارات 
حديثة الإنتاج عامليا. ولكن ماهي الدوافع وراء ت�شابق النا�س 
اإىل اقتناء هــذه ال�شيارات يف ظل الو�شــع القت�شادي ال�شعب 

الذي متر فيه فل�شطني؟ 
منــذ اأن ا�شتلــم د. �شالم فيا�ــس رئا�شة احلكومــة الفل�شطينية 
عــام 2007، وهــو �شاحب م�شــروع دولة املوؤ�ش�شــات، �شهدت 
الأرا�شــي الفل�شطينيــة تغــريات هامــة وجديــدة طالــت كافة 
مناحــي احليــاة وخا�شــة القت�شاديــة، حيث اأ�شبــح باإمكان 
املواطــن التوجه للبنوك واحل�شول على قر�س �شكني، متويل 
مل�شــروع اأو حتــى �شــراء �شيــارة ي�شتخدمهــا يف تنقالتــه، اأو 

لتزويج اأحد ابنائه.

�أرقام وحقائق
بلــغ حجم جممــل القرو�س حتــى نهاية العــام املا�شي 3.656 
مليــار دولر اأمريكــي، كان منها قرابــة 34.6 مليون دولر هي 
قرو�ــس ل�شــراء ال�شيــارات فقــط، بينمــا بلغ جممــل القرو�س 
ال�شتهالكيــة خــالل الربــع الأول مــن العــام اجلــاري حــوايل 

977.7 مليون دولر اأمريكي.
واظهرت �شجالت وزارة املوا�شالت اأنه خالل العام املا�شي مت 
ت�شجيــل ما يقارب 16 األف مركبة جديدة كان حوايل 40% منها 
كانــت مركبات وكالــة )�شفر كيلومرت(، حــوايل 5 الف مركبة 
منهــا كانت من انتاج العــام نف�شه، وما يقــارب 13 األف مركبة 
�شجلــت على انهــا �شيــارات خ�شو�شية، فيمــا حققت حمافظة 
رام اهلل والبــرية اأعلــى ن�شبــة ت�شجيل لل�شيارات خــالل العام 

املا�شي.
واظهــرت �شجالت الوزارة انه حتى تاريخ 27 متوز 2015 مت 

ت�شجيل ما يزيد على الع�شرة اآلف مركبة منذ بداية العام.
وح�شــب �شجــالت احتــاد م�شتــوردي ال�شيــارات فقــد اأظهرت 
النتائــج اأنه حتى نهاية �شهر اأيار من العام اجلاري مت ت�شجيل 
مــا يقارب 1300 �شيــارة خ�شو�شية، منها تقريبا 300 �شيارة 
"جيــب"، من اأ�شــل 10 اآلف مركبة �شجلت منذ بداية العام 

اجلاري فقط.
تقــدم البنوك ت�شهيالت كبرية على قرو�س ال�شيارات ت�شل اإىل 
اإعطــاء قر�س يغطي مــا ن�شبته 80-100% من ثمــن ال�شيارة، 
ولفــرتة �شداد ت�شــل اإىل 8 �شنوات، وي�شل قيمة املبلغ املدفوع 

�شهريا اإىل 40% من قيمة راتب املقرت�س.

م�شادر �ملركبات
النقــل  وزارة  يف  والتخطيــط  ال�شــوؤون  عــام  مديــر  اأكــد 
واملوا�شــالت �شائد موقــدي اأن هناك ثالثة م�شــادر اأ�شا�شية 
للمركبــات يف فل�شطني، وهي: ا�شترياد املركبات اجلديدة من 
اخلــارج من خالل الوكالــة اأو ا�شترياد �شخ�شــي، وا�شترياد 
املركبــات امل�شتعملة مــن اخلارج، اأو حتويــل املركبات ذات 
اأرقام الت�شجيل الإ�شرائيلية اإىل فل�شطينية، م�شيفا اأن القيود 
التــي ت�شعها الــوزارة على ا�شتــرياد املركبات مــن اخلارج 
ت�شمــل فقــط املركبــات اجلديــدة، واملتمثلة يف نــوع وطراز 

املركبة فقط.

دو�فع �لت�شابق
وحول اأبرز الدوافع وراء �شراء ال�شيارات احلديثة قال رئي�س 
احتــاد م�شتوردي ال�شيارات احلديثــة ماهر منر اإن: "الدوافع 
ال�شيــارات  �شــراء  علــى  املواطنــني  اقبــال  وراء  الرئي�شيــة 
احلديثــة يعــود ل�شببني رئي�شــني هما الت�شهيــالت التي تقدمها 
البنوك، والعرو�س واخلدمات التي تقدمها �شركات ال�شيارات 

للزبائن".
 ”MENA“ من جانبها قالت مديرة ق�شم املحا�شبة يف �شركة
لتجــارة ال�شيــارات اآيات حّمــاد اأن ال�شركة تقــدم للزبائن عدة 
طــرق لت�شهيــل �شراء املركبــات، مثــل ال�شيــكات، اأو من خالل 
القرو�ــس البنكيــة، اأو الدفع نقــدا، م�شيفة اأن معظــم الزبائن 

يف�شلون ال�شراء من خالل البنوك.
ال�شركــة  يف  املبيعــات  ا�شت�شــاري  قــال  ال�شيــاق  ذات  ويف 
الفل�شطينيــة لل�شيارات عادل الرحمي اإن ال�شركة تتيح للزبائن 
اإمكانيــة ال�شراء من خالل التاأجري التمويلــي )التاأجري املنتهي 
بالتمليــك(، بالإ�شافة اإىل الطرق املعروفة لدى باقي ال�شركات، 
حيــث ي�شتطيــع الزبون �شــراء ال�شيارة من خالل دفــع اأق�شاط 
�شهرية لل�شركــة دون و�شاطة البنك وعند �شداد كافة الأق�شاط 

يتم نقل ملكية ال�شيارة للزبون.
واأ�شــاف الرحمــي اأن غالبيــة زبائــن ال�شركة يف�شلــون �شراء 
ال�شيــارات نقــدا وخا�شة ال�شيــارات التي يقــل �شعرها عن 70 

األف دولر.

26 �ألف �شيارة بيعت منذ �لعام �ملا�شي حتى نهاية متوز

�شيار�ت عرب �لقرو�ص.. حتاربها �حلكومة ويدمن عليها �ملو�طن

�حلاج: �القبال نفي ل�شكاوى �ملو�طن �القت�شادية
"احلال" ات�شلت مع اخلبري القت�شادي طارق احلاج، حيث 
قــال اإن القبــال علــى �شراء ال�شيــارات احلديثــة يف اأي بلد هو 
دليــل على م�شتــوى الرفاهية التي تعي�شها هــذه البلد، اأما فيما 
يتعلــق بفل�شطــني فاإن القبال علــى �شراء ال�شيــارات احلديثة 
يعطي انطباعا اأن احلال القت�شادي الذي ي�شتكي منه املواطن 
الفل�شطيني هو غري �شحيح، حيث اإن �شراء ال�شيارات احلديثة 

يعني اأن هناك فائ�س دخل وزيادة يف املدخرات.
ويــرى احلاج اأن هذا الو�شع انعك�س اإيجابيا و�شليبا يف الوقت 
ذاته، اإيجابيــا كونه يزيد من ايرادات خزينة الدولة �شواء من 
خالل ال�شرائب التي قد ت�شل اإىل ما يقارب 75% من قيمة تقدير 
املركبــة ح�شب ما هو متعارف عليــه يف ال�شوق الفل�شطيني، اأو 
مــن خالل النفقات التي ت�شرف على حتريك هذه ال�شيارات من 

وقود اأو تاأمني وحتى �شيانة املركبة.
واأ�شــاف احلــاج اأن ال�شلبيات الناجتة عــن القبال على �شراء 
املركبــات احلديثــة وخا�شــة يف ظــل مــا تقدمــه البنــوك مــن 
ت�شهيــالت ل�شــراء املركبــات هو مــا ي�شجــع الفرد علــى �شراء 
ال�شيارات الفارهة الأمر الذي يرهق كاهل املواطن الفل�شطيني 
ماديــا يف �شبيــل �شــداد اأق�شــاط ال�شيــارة جتنبــا لحتجازها، 
بالإ�شافــة اإىل خلقــه لنــوع مــن الو�شــع الجتماعــي النف�شــي 
لالإن�شــان يف جمتمعــه، وخا�شة يف ظل انت�شــار ظاهرة املباهاة 

والتفاخر.

در�غمة: ن�شبة �لفو�ئد و�شلت %26 
مــن جهتــه قال اخلبــري القت�شادي هيثــم دراغمــة اإن ال�شلطة 

حاولــت احلد مــن القبــال الكبري على �شــراء ال�شيــارات عرب 
البنــوك مــن خالل رفع قيمــة الفائــدة على قرو�ــس ال�شيارات 
لت�شــل اإىل ن�شبة 26%، وذلك ب�شبــب وعي احلكومة اإىل ال�شرر 

الكبري من القبال على قرو�س �شراء ال�شيارات.
واأ�شــاف دراغمــة قائــال "احلركــة املاليــة الوحيــدة هــي من 
املوظفــني، ويف حال انقطــاع الرواتب �شتتوقــف هذه احلركة، 
وبالتــايل العجز عــن ال�شداد للبنــوك"، م�شيفا اأن هــذا القبال 
الكبــري يوؤثر �شلبا علــى القت�شاد الفل�شطينــي لأن م�شروفات 

املواطن �شتتحول من الأ�شا�شيات اإىل الكماليات.
وحول التاأجري التمويلي يقول دراغمة: "اأرباح �شركات جتارة 
ال�شيارات يف مثل هذه احلالة تكون م�شاعفة، حيث ان ال�شركة 
تكــون قد ح�شلــت على ثمــن ال�شيــارة غالبا بعد دفــع الق�شط 
اخلام�ــس اأو ال�شاد�س"، حيث اإن اأ�شلــوب ال�شراء هذا اوجدته 
ال�شــركات كمحاولــة للت�شهيــل ح�شــول املواطن علــى �شيارة 

وخا�شة بعد رفع احلكومة ل�شعر الفائدة عرب البنوك.
واأ�شاف دراغمة اأن اقبال النا�س على �شراء ال�شيارات احلديثة 

يعود يف الغالب اإىل رغبة املواطن يف املباهاة واملحاكاة.
خال�شة القــول: يف ظل ا�شتمرار القبال علــى �شراء ال�شيارات 
�شــواء من خــالل البنوك اأو مــن خالل �شــركات ال�شيارات دون 
و�شاطــة البنــوك، والقيــام مبــا ل طاقــة للمواطــن بــه فعــال، 
والن�شغــال بالأقــل اأهمية عــن الأكرث اأهمية ويف ظــل ا�شتمرار 
حــب النا�س للمباهاة والتقليد، رمبا ينطبق املثل ال�شعبي على 

حالنا حني قال: "لول الغرية ما حبلت الأمرية". 

* خريج حديًثا من دائرة الإعالم يف جامعة بريزيت

 هيثم دراغمة.�شائد موقدي.طارق احلاج.
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 عزيزة ظاهر*

يف اليــوم العاملــي ملكافحــة املخــدرات، الــذي ي�شــادف ال�شاد�ــس 
ال�شرطــة  اأعلنــت  مــن كل عــام،  �شهــر حزيــران  مــن  والع�شريــن 
الفل�شطينيــة عن ازدياد م�شبوطات املخــدرات اإىل ما يقارب خم�شة 
اأ�شعــاف العام املا�شــي، فحتى الأ�شهــر اخلم�شــة الأوىل من العام 
اجلــاري مت �شبــط مــا يزيد علــى 310 كغم من املــواد املخدرة من 
ماريجوانــا، وهريويــني، وكوكايــني، ومت �شبــط ما يزيــد على 11 
األــف �شتلة ماريجوانا اأي�شاً كانت مزروعة يف املناطق الفل�شطينية؛ 
�شــواء يف م�شتنبتات اأو يف منازل وغريه، كما �شبطت ع�شرات اآلف 
البــذور يف حقول املاريجوانا، وهذا العدد يفوق بكثري ما مت �شبطه 
خــالل العــام 2014، حيث �شجلت امل�شبوطات فيــه 65 كغم فقط؛ 
بح�شــب ال�شرطــة الفل�شطينيــة، وهي زيادة مفاجئة تــدق نواقي�س 

اخلطر للوقوف اأمام هذه الظاهرة.

�إقبال كبري يقابله ن�شاط �أمنّي مكّثف
يــرى نائــب مدير اإدارة مكافحــة املخدرات املقدم عبــد اهلل عليوي، 
اأن م�شكلــة املخدرات م�شكلة عاملية �شرعان مــا نتاأثر بها، فاملناطق 
التي ت�شهد حالة من عدم ال�شتقرار يكون فيها اإقبال على املخدرات 
ب�شــكل كبري نتيجة اإغراق ال�شوق بهــا، وفل�شطني لي�شت بعيدة عن 
الأحــداث التــي ت�شهدهــا املنطقــة خا�شــة بالن�شبة لعــامل الإجرام 
واجلرميــة املنظمــة. ويعتقد املقدم عليــوي اأنه ينظــر اإىل فل�شطني 
علــى اأنهــا �شتكــون �شوقاً جديــدًة لرتويــج و�شخ املخــدرات، على 
ــف �شمن مناطق العبــور وتهريب  اعتبــار اأن الوطــن العربي ي�شنَّ

املخدرات بكافة اأ�شكالها.
ويعتــرب الأ�شتــاذ يف دائرة علم الجتمــاع بجامعة بريزيت د. زهري 
ال�شبــاغ، اأن املخــدرات عالمــة علــى حالــة الغــرتاب الجتماعي 
وال�شيــاع، فال�شباب يعاين حالة من الياأ�ــس يف احل�شول على عمل، 
وتاأ�شي�ــس م�شتقبلــه، والتــي توؤدي اإىل الفــراغ الذي بــدوره يوؤدي 
اإىل ال�شيــاع وال�شعــور بالعجز، وبالتايل الوقــوع يف اآفة املخدرات، 
والتعاطــي نوع مــن الهروب مــن الواقع الجتماعــي والقت�شادي 
ال�شعــب. ويو�شــي د. ال�شباغ ب�شــرورة اأن تتوا�شــل العائلة مع 
اأبنائهــا، واأن يعــوا ماذا يحدث مــع اأبنائهم. ويــردف قائال: "نحن 
نالحــظ اأن هناك فجوة كبرية بني الأهل واأبنائهم، فعليهم اأن يبقوا 
علــى توا�شل مع اأبنائهــم ويتحدثوا معهم، فالتن�شئــة الجتماعية 

يجب اأن تكون فيها مواكبة وبناء عالقة �شداقة مع اأبنائهم". 
فيمــا بنّي ؛ املتحدث الر�شمي با�شم ال�شرطة الفل�شطينية املقدم لوؤي 
رزيقــات، يف حديــث مــع "الـحـال"، ال�شبــب الكامن يف زيــادة كمية 
امل�شبوطــات اإىل "قــدرة �شبــاط �شرطــة مكافحة املخــدرات ب�شكل 
خا�س وال�شرطة ب�شكل عام على جمع املعلومات ومالحقة مروجي 
هــذه الآفة". ويقول املقدم عليوي يف هــذا ال�شاأن "اإن �شبب الزيادة 
يف امل�شبوطــات جــاء نتيجــة كثافــة ن�شــاط ال�شرطــة الفل�شطينية 

واإدارة مكافحة املخــدرات اإ�شافة اإىل املوؤ�ش�شة الأمنية يف ال�شنتني 
الأخريتــني، الأمــر الذي اأ�شفر عن مزيد مــن امل�شبوطات خا�شة يف 
املناطق امل�شنفــة C و B حتديدًا، ب�شبب ترّكز التجار واملروجني 
فيهــا، وتعترب من املناطق التــي تواجه فيها ال�شرطــة الف�شلطينية 

حتديات ومعيقات جّمة". 

مناطق C وB فوق �لقانون
ونظــرًا لعدم وجــود ال�شرطــة الفل�شطينيــة يف املناطــق C، وعدم 
اهتمــام ال�شرطــة الإ�شرائيلية مبروجــي وجتار املخــدرات يف هذه 
املناطــق، تكرث جتارة املخدرات فيها �شواء بالرتويج، اأو الزراعة، 

اأو التعاطي؛ بح�شب ما اأفادنا به املقدم رزيقات.
وي�شيــف املقــّدم عليوي يف هــذا ال�شــدد: "هناك اإقبــال على تعاطي 
الأمنيــة  ال�شيطــرة  حتــت  تقــع  التــي  املناطــق  داخــل  املخــدرات 
الفل�شطينيــة كاملــة مثــل منطقة A، لكــن املتعاطني يلجــاأون لتجار 
ومروجــي املخــدرات الذيــن يتمركــزون يف املناطــق B وC اعتقادًا 
منهــم اأن املوؤ�ش�شة الأمنية اأو ال�شرطة لن ت�شــل اإليهم فيها، وبالتايل 
كان هنــاك تكثيــف مــن قبــل �شرطــة مكافحــة املخــدرات واملوؤ�ش�شة 
الأمنيــة ملالحقتهــم داخــل هــذه الأوكار، بحيــث مت الرتكيــز علــى 
التجــارة والرتويــج ب�شــكل اأكرب مــن الرتكيز على املتعاطــي للمواد 
املخدرة، الأمر الذي اأ�شفر عن �شبط هذه الكميات". لكن هذا ل يعني 
اأن ال�شرطــة اأهملــت متعاطي املخــدرات، فهناك نظــام خا�س بهم يف 
اإدارة مكافحــة املخدرات من حيث املتابعــة واملالحقة والإجراءات 
القانونيــة، ولكــن ُينظــر اإليهــم علــى اأنهــم �شحايــا، فباإمــكان مدمن 
املخــدرات اختيار طريق العــالج. كما متكنت ال�شرطــة الفل�شطينية 
مــن خالل جهودها املت�شافرة وا�شرتاتيجيــة الرتكيز على املروجني 
والتجــار من جتفيف منابع يف منطقــة B و C، من خالل متابعة عدد 

من املناطق يف ال�شمال واجلنوب، اإ�شافة اإىل منطقة الو�شط.

ق�شور يف �لقو�نني �لفل�شطينية
يعــاين القانــون الفل�شطينــي حالة مــن الق�شور خا�شــة فيما يتعلق 
مب�شاألــة احلد من انت�شار املخــدرات، فما لدينا هــو قانون ع�شكري 
ل ي�شــكل رادعــاً للتجــار واملروجــني لهــذه املــواد. فباإمــكان تاجر 
املخــدرات اأو من ي�شتبه اأنه تاجر خمــدرات اأن ي�شتفيد من القانون 
ويتــم كفالته خــالل 24 اأو 48 �شاعة، الأمر �شكل اإعاقة حقيقية اأمام 

احلد من انت�شار هذه املواد.
ومت تقدمي م�شروع قانون حول املخدرات بانتظار اأن يتم اإقراره من 
قبــل الرئي�س حممود عبا�ــس، ويف ن�شه اجلديــد: "اأن كل من يتقدم 
للعــالج طواعية يعفى من العقوبة"، لكن اإذا مــا عاد اإليه اأ�شبحت 
هنــاك اإجراءات لزمــة. لكن جتدر الإ�شارة هنــا اإىل اأن هناك الكثري 

من الدول التي تتبع هذه الأ�شاليب.

�أرقام تدق ناقو�ص �خلطر

�ملخدر�ت.. ت�شاعف ن�شبة �مل�شبوطات �إىل خم�شة �أ�شعاف �لعام �ملا�شي

�لقد�ص و�شو�حيها حتتل �أعلى ن�شب �مل�شبوطات
حازت منطقة الو�شط علــى اأعلى ن�شبة م�شبوطات، خا�شة منطقة 
القد�ــس و�شواحيهــا بح�شب املعلومــات التي قدمهــا املقدم عليوي 
لـــ "الـحـال"، نظــرًا لت�شنيفها �شمن منطقــة B وC، وعدم انت�شار 
الأجهزة الأمنية فيها، اإ�شافــة اإىل املعيقات التي تفر�شها ال�شلطات 
الإ�شرائيليــة علــى حريــة حركــة الأجهــزة الأمنيــة فيهــا، فمجرد 
الدخــول اإىل هــذه املناطــق يحتــاج اإىل �شاعــات طويلة حتــى تاأذن 
�شلطــات الحتالل لالأجهزة الأمنية الدخــول اإليها اإذا ما كانت لديها 
معلومات تفيد بوجود ن�شاط ملروجي املخدرات. كما �شهدت اخلليل 
وجود ن�شبة عالية من مروجي وجتار املخدرات، اأما منطقة ال�شمال 
واملناطــق احلدودية مثل قلقيلية وطولكرم فت�شنف �شمن املناطق 

امل�شتهِلكة واجلاذبة للمخدرات.
وحــول الإجراءات التــي تتبعها ال�شرطة يقــول املقدم رزيقات 
"اإن ال�شرطة تتبع املالحقة للتجار واملروجني واملتعاطني اأينما 
كانــوا، من خالل جمع املعلومات وح�شر ال�شتباه بالأ�شخا�س 
الذيــن يقومــون بالرتويــج اأو التعاطــي اأو زراعة هــذه املواد، 
واإح�شارهم وتقدميهــم للعدالة، وكذلك �شبط هذه املواد اأينما 

وجدت".

تز�يد ن�شب �ملتعاطني من �الأطفال و�لن�شاء 
وقــد ُر�شــدت خــالل ال�شنتــني الأخريتني، بع�ــس املوؤ�شــرات التي 
ــح ازديــاد ن�شبــة الأطفال )كل من هــو دون �شن الـــ18 عاما(  تو�شِّ
ج  جــني للمخدرات واملتعاطني لها، لكن لي�س بالأعداد التي يروَّ املرِوّ

عنها، فهي حالت تكاد تكون معدودة.

اأمــا ن�شبــة الن�شــاء امل�شبوطات فما زالــت يف املجتمــع الفل�شطيني 
�شئيلــة ل ُتذَكر، لكنها �شهدت تزايــدًا يف ال�شنوات الثالث الأخرية، 
ففــي التقرير ال�شنوي للعام 2014 كانت ن�شبة امل�شبوطات اأقل من 
1%، لكــن جتدر الإ�شــارة اإىل اأن حــالت الن�شاء الأكــرث اإقباًل على 

تعاطي املواد املخدرة اأو نقلها هي لبائعات الهوى. 

�جلديد على �أ�شاليب مكافحة �ملخدر�ت
باتت الأ�شاليب اجلديدة تكمن يف الإجراءات القانونية املتبعة، ويف 
عملية جمع املعلومات، حتليلهــا، وت�شنيفها، اإ�شافة اإىل التحريات 
الدقيقة وبناء م�شادر الثقة. عالوة على التعاون من قبل املوؤ�ش�شة 
الأمنية. يقول املقدم لوؤي رزيقات يف هذا ال�شاأن اإن املوؤ�ش�شة الأمنية 
الفل�شطينيــة تعمل كوحدة واحــدة وبنف�س واحدة، فكل التعليمات 
وا�شحــة بــاأن يتم التعــاون يف هذا املو�شــوع. اإ�شافــة اإىل التعاون 
الذي يبديه املواطنون واملوؤ�ش�شات الأخرى ذات الخت�شا�س. اأما 
التطــور الأبــرز فهو الرتكيز علــى اجلوانب الفنيــة، اأي اأن الرتكيز 

اأ�شبح اأكرث على املرّوجني والتجار.

�لتحديات �لتي تقف �أمام �حلد من هذه �لظاهرة
اإن عــدم وجود قانون فل�شطينــي رادع مانع يحول دون التعامل مع 
هــذه الآفة اأو الرتويج لها ي�شكل حتديــاً اأمام ال�شرطة الفل�شطينية، 
اإ�شافــة اإىل عدم ترابط الوجود الأمني الفل�شطيني يف كافة املناطق، 
نتيجــة عدم وجــود ال�شرطة يف املناطــق امل�شنفــة C، عالوة على 
عــدم حريتها يف العمل ب�شالحيات وا�شعة يف كافة املناطق، كل هذه 

الأمور ت�شكل عائقاً حقيقياً اأمام مكافحة هذه املواد.

اإحدى العمليات التي عر�شتها ال�شرطة الفل�شطينية لإتالف اآلف اأ�شتال املاريجوانا.

�شرعــت بلديــة نابل�ــس يف الأ�شهر الأخــرية برتكيب العــدادات يف 
العديد من �شوارع املدينة، و�شي�شل عددها اإىل 1200 عداد، ويتم 
تنفيذ اخلطوة ب�شكل تدريجي، بعد اأن كان العمل بنظام العدادات 

قد توقف �شابًقا ب�شبب تلف الكثري منها خالل النتفا�شة الثانية.
ولقــت هذه اخلطوة ترحيًبــا من اأغلبية املواطنــني، فيما ا�شتكى 
عــدد منهــم مــن ال�شيا�شة التــي تعتمدهــا بلدية نابل�ــس يف حترير 
خمالفــات ال�شــري وعــدم توفــري مواقــف كافيــة لل�شيــارات داخل 
املدينــة، م�شريين اإىل اأن معظم املخالفات التي حترر بحقهم ظاملة 

واأن العدادات تعاين من خلل يف نظامها اللكرتوين.
بدورهــا، ا�شتكــت املواطنــة زاهــرة الظاهــر "اأم حممــد"، وهــي 
�شاحبــة خميطــة وحمــل مالب�س، مــن طبيعــة اعتمــاد املخالفات 
وكيفيــة تعامــل طاقــم البلديــة مــع اأ�شحــاب املركبــات. تقــول: 
"ركنــت �شيارتــي اأمام اأحد العدادات وو�شعــت بداخلها النقود 
املطلوبة وذهبت ل�شراء بع�س الأغرا�س، ومل اأقطع ن�شف الوقت 

املخ�ش�ــس يل لركن �شيارتي، فوجدت على زجاج ال�شيارة خمالفة 
بقيمــة 25 �شيقاًل بحجــة اأين مل اأ�شع النقود"، وت�شيف: "لقد متت 
خمالفتــي ثالث مرات خــالل اأ�شبوع واحد مــرة بحجة عدم و�شع 

النقود ومرتني بحجة التاأخري لب�شع دقائق".
واأ�شاف املواطن علي املالكي: "فكرة وجود عدادات ال�شيارات اأمر 
جيد ولكن يجب اأن يكون القرار مدرو�شا ومتابعا حتى ل يقع الظلم 
علــى ال�شائق"، منوهــا اإىل اأن عدد املواقف داخــل املدينة غري كاف 
لركــن جميع ال�شيارات القادمة اإليهــا، ومعظم العدادات بحاجة اإىل 

�شيانة، ويت�شاءل باأي حق اأدفع خمالفة عن ذنب مل اأرتكبه.
عــادل امل�شــري )�شاحــب حمــل مالب�ــس( يقــول: "فكــرة تطبيق 
العــدادات يف مدينــة نابل�س خدمة للتجــار اأوًل، كونهــا ت�شاهم يف 
ا ملن  توفــري مواقــف للمت�شوقــني الوافديــن للمدينــة، وي�شع حــدًّ
يركنــون �شياراتهــم منــذ �شاعات ال�شبــاح الباكر وحتــى �شاعات 

امل�شاء اأمام املحالت التجارية".

عد�د�ت �لدفع �مل�شبق لل�شيار�ت بنابل�ص.. حلول لالكتظاظ رغم تذمر �ملو�طنني
تخفيف �الأزمة 

مــن جهتــه، اأو�شــح ال�شيــد اأجمــد عــريان مديــر ق�شــم احلرا�شة 
العــدادات  توفرهــا  مــدة  اأقــل  اأن  نابل�ــس  بلديــة  يف  والتفتي�ــس 
الإلكرتونيــة ن�شــف �شاعــة، واأق�شاهــا �شاعتان ون�شــف ال�شاعة 
حتــى يت�شنى اإعطاء الفر�ــس لأ�شحاب ال�شيــارات الأخرى لركن 

�شياراتهم".
ويوؤكد عريان اأن لهذا النظام عدة مزايا، اأهمها تقليل ال�شغط على 
ال�شــوارع واملواقف وتخفيف الأزمة بحيــث توؤمن راحة املواطن 
و�شهولــة التعامل بكلفة اأقل مما �شيدفعها املواطن لو ركن �شيارته 

يف اأحدى املواقف اخلا�شة.

�إنعا�ص �قت�شادي
وقــد نوه عريان اإىل اأن م�شروع عــدادات ال�شيارات يعطي انطباعا 
ح�شاريا عن املدينــة واأهلها اأمام الوافدين اإىل املدينة من اخلارج 
واأمــام املت�شوقــني من داخــل اخلط الأخ�شــر، اإ�شافــة اإىل توفري 
مواقــف ل�شياراتهــم، كمــا اأن وجــود العــدادات ينع�ــس اقت�شــاد 

البلــد وحتديدا يف و�شط ال�شوق التجــاري، بعد اأن كان الكثري من 
املواطنني والتجار يركنون �شياراتهم اأمام حمالتهم التجارية منذ 

�شاعات ال�شباح وحتى امل�شاء.
وردا علــى �شــكاوى املواطنني، يقــول عريان: "اأمتنــى من جميع 
املواطنني الت�شــال على الأرقام املجانيــة املو�شحة على العداد 
يف حــال كان العداد معطاًل، و�شتتوجه فــرق ال�شيانة للمكان، واإن 
كان املواطــن قــد متت خمالفته �شتلغى يف حــال مت التاأكد من عطل 
العــداد. وبالن�شبة للمخالفات، فموظــف البلدية لن ي�شدر خمالفة 
بحــق اأحد اإل بعد اإعطاء مهلة خم�س دقائق بعد اأن ي�شيء العداد 
باللــون الأخ�شــر الــذي يعلــن انتهاء فــرتة الوقوف، ولــو و�شل 
�شاحــب ال�شيارة بعد انتهــاء املدة الإ�شافية بدقيقــة اأو دقيقتني 

تلغى املخالفة".
ونا�شد عــريان املواطنني �شرورة املحافظة علــى العدادات لأنها 
وجــدت خلدمتهــم وعدم العبــث فيهــا واإعطابها با�شتخــدام مواد 
مثل الآغــو وال�شوبرغلــو واإدخال الــورق والفلني داخــل العداد، 

فالعدادات مقدرات عامة تخدم جميع �شرائح املجتمع".
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باتــت احلزبية تلقي بظاللهــا على ال�شارع الغزي 
يف كافــة تفا�شيــل احليــاة اليوميــة، لدرجــة اأن 
املواطن العادي غري املح�شوب على اأي ف�شيل اأو 
تيــار �شيا�شي بات م�شحوقا مهم�شــاً، ل يطاله من 

اخلريات ن�شيب.
فما من مكرمات اأو م�شاعدات ت�شل، حتى يتلقفها 
هــذا احلزب اأو ذاك، ويبــداأ بتوزيعها على اأبنائه 

واملنت�شبني اإليه، ويحجبها عن بقية ال�شعب.
وبــرزت هــذه احلزبيــة يف اأق�شــى �شورهــا خالل 
الأعرا�ــس اجلماعيــة التي جرت يف غــزة، وتلقى 

امل�شجلون فيها مبالغ مالية كبرية.
واأبــدى الكثري من املواطنــني، حالة من الغ�شب، 
وا�شتكوا من جتاهلهــم يف املكرمات وامل�شاعدات، 

ل �شيما الأعرا�س اجلماعية التي نظمت موؤخرًا.

م�شاعد�ت حزبية
النا�شــط  وع�شــو هيئــة العمــل الوطنــي يف غزة 
حممــود الزق، اعتــرب العر�س الــذي مولته تركيا 
يف غــزة اأواخــر اأيار املن�شــرم، �شــورة �شاطعة 
لفئوية مقيتة لن تنتــج �شوى مف�شدة، تركت اأثرا 
�شلبيــا على م�شداقيــة حما�س يف ادعائهــا وكاأنها 
متثــل الــكل يف غــزة قائــال: "هــي فقــط تهتم مبن 

عندها".

واأ�شــاف الــزق: "هــذا العر�س من حيــث اختيار 
امل�شتفيديــن منــة كان مرحلــة فا�شلــة يف نظــرة 
ال�شبــاب للواقــع بــكل �شلبياتــه، وزاد مــن القهر 
والياأ�ــس لديهم من اإمكانية وجــود عدل واإن�شاف 

لدى املتنفذين واأ�شحاب القرار".
وتابع الزق: "يجب اأن تبتعد باملطلق تلك القوى 
ال�شيا�شية عن اختيار امل�شتفيد من هذه  الأعرا�س 
لأنهــا لــن تخــرج مــن ثوبهــا و�شتقــدم اأع�شاءها 

ومنا�شريها وترتك من هو حمتاج فعال".
واأ�شاف: "املطلــوب ت�شكيل جلنة م�شتقلة تعتمد 
علــى الإعــالن الر�شمي عــن امل�شــروع، وان تفتح 
موا�شفــات  �شمــن  العامــة،  للم�شاركــة  املجــال 
و�شروط، وان تختار مــن تنطبق عليه ال�شروط، 
ويف حــال زيادة العــدد، فعليها اللتــزام بالقرعة 
العلنية، كما جتري عملية اختيار حجاج بيت اهلل 

احلرام".

��شتياء عام
ال�شحافيــة ابت�شــام مهــدي، التــي تزوجت عقب 
احلــرب الأخرية على غزة قالت: "يل كل احلق يف 
احل�شــول على منحة العر�س الــذي اأقامته تركيا 
يف غزة، فقــد تزوجت بعد احلرب، والديون تثقل 

كاهل اأ�شرتنا ال�شغرية".

�الأعر��ص �جلماعية يف غزة.. مكرمات تتلقفها �الأحز�ب وتوزعها على �أبنائها
واأكــدت مهدي اأنه مــن املفرت�ــس اأن يكون هناك 
اإعــالن للت�شجيــل، "مل ن�شمع عنــه اإل يوم اإعالن 
العر�س اجلماعي، وكان الت�شجيل بطريقة �شرية 
من خالل امل�شاجد، واأنا وزوجي ل نعرف اأحدا يف 
امل�شجد التابع للحي، وبالتايل �شاعت فر�شتنا".

اأنــه مل تكــن هنــاك  "اأعتقــد  وختمــت حديثهــا: 
بع�ــس  ح�شــل  فقــد  الختيــار،  يف  م�شداقيــة 
الأ�شخا�ــس علــى اأكــرث مــن منحة مثــل م�شروع 
الزواج اجلماعي الذي كان بدعم اإماراتي )منحة 

جليلة دحالن( واأي�شا منحة تركيا".

�آلية �شفافة
املهند�ــس عــالء البطــة مــن امل�شرفني علــى عمل 
جلنــة العر�ــس الرتكــي، نفــى التهامــات التــي 
تقــول اإن الختيار كان على طريقة حزبية وقال: 
الرتكيــة  الدينيــة  ال�شــوؤون  وزارة  "توا�شلــت 
"تيــكا"  الرتكــي  والتعامــل  التن�شيــق  ووكالــة 
احلكوميــة، مــع نائب رئي�ــس املكتــب ال�شيا�شي 
حلركة حما�س اإ�شماعيل هنية ومت الختيار وفق 

معايري مدرو�شة".
وقــال: "�شحيح يوجد عر�شان متزوجون وهناك 
مــن مل يتــزوج بعــد، ولكــن ال�شــرط اأن يكون قد 

)كتب الكتاب( بعد حرب 2014م.
و�شــدد علــى اأنه لي�ــس كل العر�شان مــن حما�س، 
رغــم وجــود الكثريين منهــم، ولكن هنــاك من ل 
انتماء له وهناك مــن جميع الف�شائل، وهناك من 

ا�شت�شهدت زوجاتهم  يف احلرب.
مــن جهته، قال ال�شــاب اآدم املدهون، الذي تزوج 
يف العر�ــس اجلماعــي الإماراتــي ورعتــه جليلــة 
وا�شحــا  النتقائيــة  مو�شــوع  "كان  دحــالن: 
احلديــث  اأردت  اإذا  ولكــن  ال�شم�ــس،  و�شــوح 
عن العر�ــس اجلماعــي اخلا�س بجليلــة دحالن، 
ف�شدقــا، الأمــر خمتلــف من حيث طــرق الإعالن 
والت�شجيــل وفــرز الطلبات، وتطبيــق ال�شروط، 

فالفرز علني والقرعة علنية اأي�شا".
وقــال: "اأحتــدث هنــا عــن اإحــدى املوؤ�ش�شــات، 
اأعرا�ــس الأحــزاب كعر�ــس  والأمــر خمتلــف يف 
حما�س الأخــري، فقد كان حزبيــا خال�شا من لون 
واحــد، و�شواء ا�شتفدت من مكرمــة الإمارات اأو 
مل اأ�شتفــد، فمــا راأيتــه كان عمــال منظمــا و�شفافا 

و�شادقا ومعلنا".
وحــول طريقــة الت�شجيــل قــال: "مت الت�شجيل 
وتعبئــة الطلــب عــرب الإنرتنــت، ومت فح�ــس 
ال�شــروط، ومن ثم فلرتة الأ�شمــاء، ومراجعة 
الطلبــات، وكان عدد مقدمــي الطلبات اأكرث من 
1800، وانطبقــت ال�شروط على 400 �شخ�س، 
فدخلوا القرعة، ومتت تزكية 80 ا�شما توافقت 
موا�شفاتهــم مــع ال�شــروط املطلوبــة، ومنهــم 
مــن فقــد منزلــه خــالل العــدوان، اإ�شافــة اإىل 
اأبنــاء واأ�شقاء �شهداء، ومــن تبقى جرت قرعة 
علنيــة مك�شوفة اأمام النا�س والإعالم والـ 320 

متقدما.

عملية بحاجة لتنظيم
قــال:  اإبراهيــم  م�شطفــى  والنا�شــط  احلقوقــي 
"جاءت فكرة الأعرا�س اجلماعية للحد من ظاهرة 
ارتفــاع تكاليف الزواج واملغالة يف املهور، وهذا 
هدف نبيل يف ظل الأو�شاع القت�شادية ال�شعبة 
والفقر والبطالة التي مير بها ال�شباب، ولي�س من 
اأجــل الحتفالت باإقامــة املهرجانــات واملباهاة 

بعقدها بتربعات عربية واإ�شالمية".
"هــذه الأعرا�ــس تقــام بتمويــل عربــي  واأ�شــاف: 
واإ�شالمي واجلهة املانحة متنح على الهوية الدينية 
وال�شيا�شيــة، واجلهــات التــي تتلقــى التمويــل هي 
الف�شائل الفل�شطينية خا�شة حركتي فتح وحما�س، 
اأو حتــى ال�شلطــة الفل�شطينيــة، التي اأقامــت اأي�شا 
اأفراحــا جماعية للتخفيف عــن النا�س، لكنها جاءت 
يف ذروة النق�شــام واملزايدات وك�شب جماهري على 
ح�شاب الأطراف الأخــرى، واأي�شا من اجل تقريب 
اأع�شاء احلزب حلزب ما، ولالأ�شف دخل قطاع غزة 

و�شبابه و�شاباته يف اأتون اخلالف ال�شيا�شي". 
واقــرتح اإبراهيــم اإخراج الأفــراح اجلماعية من 
معايــري احلزبيــة، واأن يتــم تنظيمهــا مــن خالل 
هيئة وطنيــة حمايدة، وتتبع اأ�شلــوب الختيار 

بنزاهة و�شفافية، حتى ل يفقد البع�س حقه.
و�شدد على اأن مثل امل�شلكيات احلزبية اخلاطئة، 
تخلــف حالــة مــن الغ�شــب ال�شعبــي، خا�شة يف 
�شفــوف املحايدين، ممــن ل ميثلون هذا التنظيم 

اأو ذاك، وبالتايل هم حمرومون من اأية فر�شة.

مل يكــن ركان داوود مــن قرية بيتــا يف حمافظة نابل�س 
يعلــم اأن عمله يف ذلــك امل�شنع، �شيكون بدايــًة ملاأ�شاة 
حيــاة �شــاب يف الع�شرينيات مــن عمــره، اإذ �شيت�شبب 
هــذا العمــل ببرت قدمــه، ولكــن ذلك كلــه مل مينعه من 
اأن يواجــه احليــاة بروح ل تعــرف النك�شار، رغم كل 

الظروف التي مر بها.
يقــول ركان: "كنت اأعمل يف اأحــد امل�شانع مبدينة رام 
اهلل، وخــالل العمــل كان مطلوبــاً مني العمــل على اآلة 
خللــط املعــادن واملــواد الكيميائيــة املختلفــة، دخلت 
رجلــي اإىل املاكنــة اأثنــاء انهماكي يف العمــل، وبرتت، 
كانــت تلك اآخــر مرة اأرى فيها قدمــي اليمنى، كان ذلك 

يف الثالث ع�شر من يوليو 2013".
معانــاة ابــن اخلام�شــة والع�شريــن عامــاً مل تتوقــف 
هنــا، فقــد كان الأمل الــذي �شعــر به حلظة بــرت قدمه، 
هــي بدايــة ملجموعة مــن امل�شــاكل التــي �شتواجهه يف 
حياتــه، يف ال�شراع ما بني �شركات التاأمني والتنقل بني 
امل�شت�شفيات يف ال�شفة الغربية والأرا�شي املحتلة ويف 
اخلارج، لت�شبــح منذ ذلك اليوم العكازتان هما رفيقتا 

دربه. 

بعد �حلادثة
يتحــدث ركان عــن اأيامــه الأوىل بعد احلــادث فيقول: 
"اأجريــت خــالل اأيام من احلــادث عملية جراحية يف 
جممــع رام اهلل الطبــي، الــذي اأجرى العمليــة مبهنية 
عاليــة وحتت اأيــدي اأطبــاء حمرتفني، حيــث اأعانوين 

على احتمال الأمل ب�شكل كبري".
وي�شيــف الطالــب يف كليــة التجارة يف جامعــة القد�س 
املفتوحــة يف تخ�ش�س املحا�شبة: "بعد ثمانية اأيام من 
العمليــة يف املجمع، نزلــت اإىل م�شت�شفــى يف ا�شرائيل، 
لالطمئنــان علــى قدمــي، وقــد �شهــد الأطبــاء يف هــذا 
امل�شت�شفــى علــى امل�شتوى املتقــدم الــذي اأجريت فيه 

العملية".
ومل يتمكــن ركان داوود مــن تركيب طــرف �شناعي 
حتــى اليوم، رغم حماولته لذلــك عدة مرات منذ يوم 

احلادثــة، وذلك نتيجة لعدة م�شــاكل واجهته. يقول 
معلقــاً على ذلك: "كانــت امل�شكلة لــدي اأن البرت كان 
اأعلــى مــن ركبتي بقليــل، وعندمــا توجهــت اإىل اأحد 
م�شــايف ال�شفــة تفاجــاأت بالطبيب امل�شــرف يقول يل 
"يجــب اأن نقطــع من رجلك 15 �شم اأخرى من اأجل 
منا�شبتــه للطرف املتوفر، وقــد �شكلت كلماته �شدمًة 
بالن�شبــة يل، فهــل يعقــل اأن اأقطــع �شيئــاً اإ�شافياً من 
رجلــي وباإرادتي، علماً باأن لــدي التقرير الذي يثبت 

كلماته هذه".
وي�شيــف: "امل�شكلــة اأن هــذا حــدث بعــد اأن �شنعــوا 
الطــرف، مل يكــن ذلــك الطــرف �شاحلــاً يل، ومل يكــن 
الطــرف م�شنوعاً باملعايري املعتــادة بالن�شبة حلالت 
بــرت الأطــراف، وحتى هــذه اللحظة اأنــا ل اأملك طرفاً 

�شناعياً، واعتمد على العكازتني يف التحرك".

م�شكلة مع �لتاأمني
"م�شكلتــي مــع التاأمــني بــداأت مــن هنــا، ف�شركــة 
التاأمــني التــي كانــت تتابــع املو�شــوع - دون ذكر 
ال�شناعــي  الطــرف  اأن  علــى  اأ�شــرت   - ا�شمهــا 
منا�شــب لقدمي، رغم اننــي نقلت لها ما قاله الطبيب 
املتخ�ش�ــس، واأثبــت لها ذلــك بالرباهــني والدلئل 
املتوفــرة، يف الوقــت الذي اأ�شروا فيــه على اجراء 
بع�س التعديــالت على الطرف ليكــون منا�شباً دون 
تغيــريه، بعد اأن حولوين لأحــد املراكز املتخ�ش�شة 

يف رام اهلل".
ويكمل حديثه قائاًل حول هذه امل�شكلة: "بعد مد وجزر 
مع �شركة التاأمــني، وبعد تقدمي كل الأوراق والتقارير 
الطبية التي اأتيت بها من ا�شرائيل واملراكز املخت�شة، 
تو�شــح لهم خطاأهم، واأن الطــرف املقدم من قبلهم فيه 
وزن زائــد عن الــوزن املفرت�ــس، واأنه بح�شــب تاأكيد 
اجلانــب ال�شرائيلــي، فاإن وجوده بهيئتــه احلالية قد 

ي�شبب يل الغرغرينا، وقطع كامل رجلي من اأعالها".
واأ�شــاف: "بعد ذلــك اأعاد التاأمني الطــرف ال�شناعي، 
وعر�س علي مبلغ 35 األف �شيقل رغم اأن تكلفة الطرف 

الفعليــة تقــارب مئــة األف، وبعــد �شــولت وجولت 
وجدت اأن الطرف املنا�شب متوفر يف اأملانيا وا�شرائيل، 
ورف�شــت �شركــة التاأمــني تغطيتــه، �شــوء معاملتهــم 
جعلنــي اأرفع �شدهــم ق�شية يف املحاكــم الفل�شطينية، 

ومل ي�شدر احلكم النهائي فيها بعد".
املادتــني  يف  الفل�شطينــي  العمــل  قانــون  ويوؤمــن 
118 و120، للم�شــاب باإ�شابــة عمــل ينتــج عنهــا 
عجــز دائمــاً اأن يتــم عالجه وتغطيــة كافــة النفقات 
العالجيــة الالزمة مبا فيها نفقات اخلدمات التاأهيلية 
وم�شتلزماتهــا، وتعوي�شــه نقديــاً مبــا يعــادل اأجــر 

3500 يوم عمل. 

جتربة ريا�شية
وبعيــدًا عــن م�شكلته هــذه، فلــدى املتطــوع يف بع�س 
بهــا  اجلمعيــات اخلرييــة نزعــة ريا�شيــة، يتحــدى 
اإ�شابته التي �شعبت من احتمالية ممار�شته للريا�شات 
املختلفة، راف�شاً ال�شت�شالم مل�شاعب احلياة، فيقول: 
"اأنا لعب ملنتخب فل�شطني لكرة الطائرة جلو�س، وقد 
�شاركنا قبل عدة اأ�شابيع يف بطولة اآ�شيوية لهذه اللعبة 
يف تركيــا، جتربتي فيها رائعة جــدًا واأمتنى اأن اأ�شتمر 

فيها لفرتات طويلة".
ثم ي�شيف: "لي�شت كــرة الطائرة هي اللعبة الوحيدة 
التي اأمار�شها، كنت قبل احلادث اأحب ريا�شة اجلري، 
وما زلت حتى الآن، اأمتنى اأن اأركب الطرف ال�شناعي 
لأ�شــارك يف ماراثونات الرك�ــس الريا�شية التي جتري 

يف فل�شطني، واأحلم اأن اأفوز يف اأحدها".
ويختتم ركان حديثه: "اأنا ان�شان يحب التطوع، اأحب 
خدمة بلدي لأين اأحب بلدي، اأ�شارك يف جميع احلمالت 
التطوعيــة التــي اأمتكــن مــن امل�شاركة فيهــا، واأتطوع 
ب�شــكل خا�ــس يف جمعيــات حقــوق ذوي الحتياجات 
اخلا�شــة مــن اأجل متكينهم مــن امل�شاركــة املجتمعية 

ودجمهم يف املجتمع". 
 

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  من  حديًثا  • خريج 

بقدم و�حدة.. ركان د�وود يحلم بالفوز مبار�ثون �لرك�ص

ركان داوود.
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يف جمتمــع حتكمه العادات وي�شيطر عليه املعتاد 
من الأمور يظهر بني الفينة والأخرى بطل خا�س 
يقتحــم اأ�شــوار معرتك احليــاة بقرار قــد ي�شكل 
للبع�ــس �شدمــة، ولآخرين قد يكــون �شعاع اأمل 
ي�شــري لبوادر التغيــري امل�شتقبلي لفكــر عفا عليه 

الزمن.
بطلنــا يف هــذا التقريــر �شــاب عــادي قــد يعرفــه 
البع�ــس وقــد تت�شنــى لالخريــن فر�شــة لقائــه 
والتعــرف عليــه يف القريــب العاجــل، فهــو اأحد 

املنت�شبني اجلدد جلامعة بريزيت.
مــن نتحــدث عنه هــو الطالــب اأ�شامــة خليف من 
مدينــة قلقيلية، �شــاب �شارف على امتــام ربيعه 
ال�شابــع ع�شر، وكاأي من اأقرانه واأ�شدقائه الذين 
اأنهــوا عاما ما زال يعتــرب م�شرييا يف حياة الفرد 
يف بالدنــا، كان اأ�شامة ينتظر يــوم نتائج الثانوية 
على اأحــر من اجلمر، فالأرقــام املوجودة يف تلك 
الورقة الوردية املرو�شة واملختومة من الوزارة 
�شتكــون احلكم الفا�شــل يف قرار اإكمــال م�شواره 
الذي حلم بــه او قد توقفه عند ذلك احلد لي�شطر 
ل�شتخــدام خطتــه البديلة التي ومــن ح�شن حظ 
اأ�شامــة مل يكــن هنــاك داع لأن ي�شتعملها، فكانت 
نتيجته كما اأراد متفوقا بامتياز يف التوجيهي ومل 
يذكر ا�شمه فح�شب يف قائمة املتفوقني الع�شرة يف 

الوطن بل ابتداأت فيه لأنه كان على راأ�شها.
حتقــق احللــم الأول وتكللــت جهــود عــام كامل 
بنتائــج باهــرة وثمــار كانــت ح�شائد مــا اأجنزه 
اأم�شــاه يف  باأكملــه  عــام  �شهــرا،   12 اأ�شامــة يف 

الدرا�شــة والتمحي�ــس حتــى جــاءت نتائجه كما 
تهواها الأنف�ــس وترتقبها عيــون العائلة واأفراد 

اأ�شرته مبعدل 99.7 يف الفرع العلمي.
والآن ا�شتطاعــت جامعــة بريزيــت حتقيق حلم 
الطفولــة لأ�شامــة بــاأن ان�شــم ل�شفــوف طلبتهــا 
-2015 اجلديــد  الدرا�شــي  للعــام  املنت�شبــني 
2016، وقــد وقع اختياره علــى تخ�ش�س لطاملا 
ع�شقــه وا�شتهواه، تخ�ش�ــس كان على ا�شتعداد 
لقتــال العامل حتــى ي�شله لكــن اهلل اأكرمه بعائلة 
متفهمة مل ت�شطره خلو�س ذلك املعرتك النقا�شي 
احلــاد حول التخ�ش�س الــذي يرغب اأن يراه فيه 

اأفراد العائلة مقابل ما يرغب به هو نف�شه.
كان اأ�شامــة قــد اأكد على كــون بريزيت اختياره 
الأول للجامعــة قبــل اأن يبــداأ عامــه الدرا�شي، 
وكان هــو ذات الختيــار يف يــوم �شــدور نتائج 
الثانويــة العامة التي احتفــل بها الأهايل يف كافة 
اأنحــاء الوطن، اأما عــن الفيزياء التــي اختارها 
تخ�ش�شــا رئي�شا له مــع الريا�شيات كتخ�ش�س 
فرعــي فهــي مل تــاأت مبح�ــس ال�شدفــة واإمنــا 
قناعــة �شخ�شيــة ورغبــة كاملة بالأمــر، ليك�شر 
بذلك القاعــدة املعتمدة لدينا باأن املتفوق يدخل 
واحدا من ثالثة تخ�ش�شــات "الطب والهند�شة 

واملحاماة".
ولبطلنــا الأكادميــي قناعــة ثابتة اأبــى اأن يغريها 
وعجــز املجتمع عن زحزحتها اأو خلخلة اأوا�شرها 
ولــو جزئيا وهي: "ل عالقة تربــط معدل الثانوية 
العامة بالتخ�ش�ــس اجلامعي، فعلى الفرد اختيار 

الجتــاه والتخ�ش�ــس الــذي يحبــه وهو مــا قمت 
بــه حــني اخــرتت تخ�ش�ــس الفيزيــاء يف بريزيت 

حتديدا"، على حد قوله لـ"احلال".
�شهــادة  اأ�شامــة عنــد حــدود  يقــف طمــوح  ول 
البكالوريو�س فح�شب فهو ياأمل اأن يكمل درا�شته 
ليحــوز لحقا ال�شهــادات العليــا يف اأحد املجالني 
اللذين اختارهمــا وع�شقهما فاإما اأن يقع اختياره 
حينها على الفيزياء اأو على الريا�شيات، وهو ما 
قاد اأ�شامة لختيارهما بعيدا عن الطب والهند�شة 
اللذيــن لي�شــا مــن �شمــن اهتماماتــه اأو ميولــه 

الدرا�شية اإطالقا.
قد يــرى البع�ــس اأن اختيــار تخ�ش�ــس جامعي 
ملــا هــو معتــاد يف  اأو  النا�ــس  لتوقعــات  مغايــر 
املجتمع، اأمر غريــب اأو غري طبيعي دون و�شفه 
بالعمــل البطــويل، فالأمــر ل ي�شــل حــد البطولة 
لديهــم، لكن اختيــار اأ�شامة كان بطولــة وحقيقة 
اإنكارهــا، فاأ�شامــة كان بطــال  اأحــد  ل ي�شتطيــع 
باختيــاره هذا، بطال تبع اأحالمه وما يهواه، بطال 
جتاوز فكرا جمتمعيا تقليديا مل يقدنا للح�شي�س 
�شواه، بطال يف جمتمع تكاد بطولته تقت�شر على 
كتــب التاريخ لل�شفــوف الأ�شا�شية، بطال حتدى 
الطبيعة �شانعــا دربه اخلا�س بدعم اأ�شري دون 
اللتفــات لأهواء الغــري وكلماتهــم، بطولته باأنه 
يــدرك ما اختــاره كخطوة اأوىل لطريــق م�شتقبله 

اآملني اأن يكون باهرا ومزدهرا كعامه املا�شي.

* طالبة يف دائرة الإعالم بجامعة بريزيت

يف  ف��ل�����ش��ط��ني  ع��ل��ى  �الأول  خ��ل��ي��ف  �أ���ش��ام��ة 
�ل��ث��ان��وي��ة ع��ل��ى م��ق��اع��د ج��ام��ع��ة ب��ريزي��ت

اخرتاع على �شــكل �شوار باليد ينبه لحتياجات الأطفال 
وذوي الحتياجات اخلا�شة وكبــار ال�شن، اكت�شاف هو 
الأول يف العامل، على يد طفل فل�شطيني، بلغ عمره الـ 15 
عاًمــا فقط، فــكان عقله اأكرب من عمــره، لي�شل باخرتاعه 

هذا اىل درجة براءة الخرتاع والبتكار.
معــاذ عامــر، املخــرتع ال�شغــري، مــن مدينــة رام اهلل، 
يحــرز تقدًمــا يف اخرتاعــه الــذي �ُشجــل علــى لئحــة 
الخرتاعــات العامليــة، يتحــدث هنــا لـــ "احلــال" عــن 
اخرتاعه باأنه �شوار يو�شع باليد، يحمي الأطفال وكبار 
ال�شن واملحتاجــني ب�شكل علمي ومدرو�ــس بدقة، حيث 
يوؤكــد عامــر اأن هذا ال�شــوار الذي يرتديــه امل�شتفيد من 
�شاأنه اأن يبعــث باإ�شارات تف�شيلية عــرب تطبيق خا�س 
بالأجهزة الذكية، يو�شــح حالة املرتدي الف�شيولوجية 
والنف�شيــة وال�شحيــة من حيث قيا�س درجــة حرارته، 
ونب�شــات قلبــه واإذا مــا كان خائفــاً، ودرجــة التنف�س، 
وكافــة احلالت التي مير بها امل�شتفيــد كال�شرع اأي�ًشا، 
وينذر امل�شوؤول عن امل�شتفيد باأي خطر عرب زر ا�شتغاثة 

ي�شغط عليه مرتدي ال�شوار.
ويحــدد ال�شوار م�شافة معينة بني من يرتديه وال�شخ�س 
امل�شــوؤول اأواملتلقــي لالإ�شــارات، مبــا اأ�شمــاه املخرتع بـ 
"امل�شافة الآمنة"، فيحمي الطفل من الإبتعاد عن متلقي 
الإ�شــارات اأو امل�شوؤول عن امل�شتفيد، اإ�شافة اإىل ما اطلق 
عليــه عامر ا�شــم "املنطقة الآمنة" التي مــن �شاأنها اإعالم 
ويل الأمر بخروج امل�شتهدف من البيت من خالل ا�شارات 

معينة، وعن "الإطار املكاين" حتدث املخرتع اأنه باإمكان 
متلقــي ال�شارات اأن يحدد مكان تواجد امل�شتفيد بتحديد 
موقعــه علــى اخلريطــة، وي�شمل الخرتاع علــى كامريا 

تر�شد بال�شوت وال�شور من يرتدي ال�شوار.
وجاءت فكرة الخرتاع من احلادثة املريرة التي �شهدها 
الطفل ال�شهيد حممد اأبو خ�شري، حيث مت خطفه من مكان 
قريــب من بيتــه بالقد�س املحتلة، ومت حرقــه وقتله دون 
اأن تعلــم العائلة بذلك، كمــا ا�شتوحى معاذ اخرتاعه من 
حادثــة موت الطفال الثالثة يف قرية را�س كركر، بعد اأن 

اأطبقت عليهم ثالجة مهرتئة بابها.
ورغم التحديات التي لقيها عامر من انعدام للدعم املادي 
واملعنوي مــن املوؤ�ش�شات التكنولوجيــة يف فل�شطني، اإل 
اأنه ا�شتطــاع باإ�شراره احل�شول علــى امليدالية الف�شية 
والفــوز باللقــب الأول عــن اخرتاعه يف امللتقــى العربي 
الثــاين للمخرتعــني مب�شــر، كما ح�شــل على لقــب القائد 
ومثــال النجاح يف موؤمتــر ال�شركة العامليــة لالخرتاعات 

العلمية بالوليات املتحدة الأمريكية.
ويف حديــث مع املخت�ــس يف الطب العــام الدكتور �شامي 
�شليــم حــول املو�شوع، قــال �شليم اإن مــا اخرتعه الطفل 
معــاذ �شيء ممتاز جــدًا، يفي باأغرا�س كثــرية، واأكد اأن 
فل�شطني حتتاج ملثل هــذه العقول النرية، والخرتاعات 
التي مفادها الت�شهيل على املواطنني يف حياتهم اليومية، 
فــاأي معلومــة ُتعطى لأهــايل الأطفــال اأو كبــار ال�شن اأو 
املحتاجني، الذين من املقــرر اأن ي�شتخدموا ال�شوار، من 

�شاأنها اأن تقدم فائدة كبرية لالأهل، مبا يخ�س حالة ابنهم 
ال�شحية والنف�شية، وهذا ما يفيد العائلة.

وفيمــا يخ�س فائدة ال�شوار يف املجــال الطبي، قال �شليم 
اإن هــذا الخــرتاع ي�شهــل العمــل الطبــي يف حــال ُعر�س 
الطفــل اأو امل�شــن على الطبيب، في�شبــح الطبيب يف غنى 
عن ا�شتخدام بع�س الأجهزة الطبية التي تخت�س بقيا�س 
درجة حــرارة الإن�شان ونب�س القلــب ودرجة توتره اأو 
خوفــه، وبال�شــوت وال�شــورة تت�شــكل لــدى الطبيــب 
ال�شــورة الكاملــة عــن حالــة م�شتخــدم ال�شــوار، بوقت 
زمنــي ق�شــري جــدًا. اخــرتاع ال�شــوار �شهل علــى الأهل 

والطب والطفل اأو امل�شن.
ويف حديــث مع املدير التنفيذي للمجل�س الأعلى لالإبداع، 
الدكتور عدنان جودة، قال اإن م�شوؤولية املجل�س هي دعم 
ال�شبــاب واإبداعهم، واأنهم متابعون عــن كثب لالخرتاع 
الــذي ابتكره الطفل معــاذ، و�شين�شم املخــرتع ال�شغري 
اىل املنتدى الوطني الأول للمبدعني الذي يعّد له املجل�س 

على م�شتوى الوطن، و�شيعقد بتاريخ 2015-9-12.
واأو�شــح جــودة اأنهــم �شيتابعــون احتياجــات اخرتاع 
معــاذ، و�شيقدمــون لــه الدعــم اإن راأوا اأن يف اخرتاعــه 
احتمالية البتكار والتطويــر، واأنهم �شيقابلونه من اأجل 
�شمه اىل قائمة الخرتاعات الطويلة التي رعاها املجل�س 

الأعلى لالإبداع. 

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

م����ع����اذ ع�����ام�����ر.. ط���ف���ل ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ي���خ���رع 
�خل��ا���ش��ة  �الح��ت��ي��اج��ات  ل����ذوي  �أمان"  "�شو�ر 

الطفل املخرتع معاذ عامر، ور�شم تو�شيحي لل�شوار- الخرتاع.

اأ�شامة خليف.
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وجودهــم لدينا غري مربر وبالتايل اأنــا �شد اإعطائهم حقوقا، 
فهي عالقــة تخالف العادات والتقاليــد والدين، وهي عالقة 
ل ميكننــي ا�شتيعابهــا منطقيــاً حتى، ففي احليــاة مل يتفق 
موجب وموجب، فما بالك بجن�ــس واحد �شوياً! وعلى اأثره 
اأعار�ــس القــرار الأمريكي ب�شدة، فهدف احليــاة هو البناء 

وهــذه العالقــة ل نتيجــة عنها ول �شيء لحقــا مفيد خا�شًة باحلديث عــن عائلة، فال 
وجود لعائلة �شوية تنتج عن هذا النوع من الزواج.

مبــداأ وجود املثليــني خاطئ، وبالتــايل ل ي�شلح اإعطاوؤهم 
حقوقــاً، فهــم يف الإ�شــالم ولأي موؤمن اجتــاه خاطئ، ول 
ميكــن لأي �شخ�ــس اأن يتقبلهــم، فقــرار املثليــة هــو قرار 
خاطــئ ل اأدري كيــف ظهر اأ�شــاًل، فهو ل ميــت لالإن�شانية 

ب�شلــة، وقــرار الــزواج تافه ل نتيجة له، فمــا فائدتهم اأ�شاًل من هــذا الزواج الذي ل 
نتيجة له يف احلياة.

ولكــن قرار ال�شماح بالزواج لرمبا له جانبان يف اأمريكا، الأول اأن النا�س متى ما �شمح 
لهم الزواج �شيتم احلد من الفكرة ويقل عدد النا�س التي تريد الزواج فعلياً، واجلانب 

الآخر اأنهم فعاًل يعنون القرار وهذا براأيي قرار غري مدرو�س.

هــم اأفــراد موجــودون وطبيعيــون يف احليــاة، وبالرغــم 
مــن اأنهــم اأقلية فال يجــوز اأن ننفــي وجودهــم اأو نتغا�شى 
عــن حقوقهــم، ول جنــوز اأن نلغي حقوقهم ونحــن  نطالب 
بحقوقنــا، ويجب علينا احرتامهم واحــرتام حقوقهم، وما 

دامــت اأفعالهم بينهم وبــني اأحبائهم دون اأن تظهر للجميع فهــم اأحرار، ومن املهم األ 
يوؤذوا اأحدًا بت�شرفاتهم.

وبالن�شبــة للقرار الأمريكي، هم ل يعدون اأقلية بل هم جمتمع كبري كامل، فاأنا اأحرتم 
القرار واأوؤيد وجوده.

طبعــاً ل ميكن اإعطاوؤهم حقوقا؛ فهذا النوع من الأ�شخا�س 
وخروجهــم عن املاألــوف ي�شكل خطــرًا علــى املجتمع كونه 
براأيي ف�شــادا اأخالقيا، فبب�شاطــة، اي �شخ�س منهم ي�شقط 
مــن عني النا�س، وحتى مــن ير�شى التعامل معهم �شتختلف 
نظرة النا�س لــه. وبالن�شبة لقرار الزواج فهو يف اأمريكا ول 

دخــل لنا فيه، فهم اأ�شاًل يف جمتمع فا�شد واأنا �شده، ولكن �شتكمن م�شكلتنا اإن اجتهنا 
لتقليدهــم يف هذا املو�شوع، كما يتم تقليدهم يف كل �شيء اآخر، ولن اأ�شتبعد اأن ن�شبح 

مثلهم يف هذا املو�شوع قريباً فننتقل من ال�شيئ لالأ�شواأ.

براأيي، لي�س من املف�شل اإعطاء املثليني حقوقا داخل فل�شطني 
ويف جمتمعاتنا بب�شاطة لأن الدولة اإ�شالمية، ولكن يف اخلارج 
ل مانــع من اإعطائهــم حقوقهم، فمثــاًل دولــة دميقراطية مثل 

الوليات املتحدة ل يوجد فيها فارق بني جن�س اأو عرق.
املثليــون اجلن�شيــون لهم �شبــب للظهور، بع�شهم لديــه ا�شطراب 

هرمــوين وهو بالتــايل معذور وله حرية بيان هويتــه اجلن�شية، ولكن اأنا �شــد من يدعي مثليته 
جلــذب انتبــاه الآخرين، ولكني مل اأ�شتطــع تقبل قرار الــزواج، فاأ�شا�س العائلــة ال�شتمرارية 

والتكاثر وهو ال�شيء الذي ل يح�شل ب�شكل �شليم عند زواج �شخ�شني من نف�س اجلن�س.

مــن حقهــم اإعطاوؤهــم حقوقــا، فهــذا �شــيء وجــد وتغلغــل 
بداخلهــم، ولن اأقول للجميع ت�شرفوا كما تريدون يف جمتمع 
كمجتمعنــا، ولكــن لن اأحرمهم من حقوقهــم اأي�شاً، فال ميكن 
�شلبهــا منهــم، وقــرار الــزواج بالن�شبــة يل هــو قــرار رائــع 

اأحرتمــه واأحــرتم وجوده ب�شــدة، واإن مّت تطبيقــه لدينا بعد مثاًل خم�شــني عاما فهو 
خطــوة مهمــة، يكفي اأنه �شيزيل جــزءًا كبريًا من الكبت املوجــود يف املجتمعات، ففي 

املجتمعات كلما زادت الأ�شرار زاد ال�شعف الداخلي فيها.

املثليــون ل يعتــربون نوعاً مقبــوًل �شمــن اأخالقياتنا، ومل 
ي�شمــح لهــم اأي ديــن بالوجــود، وعلمياً ل ي�شــح وجودهم 
حتى، فبب�شاطة كيف �شينجبــون، وبالتايل قرار الزواج هو 
قرار يخ�س اأمريكا كدولة وحدها، وتبقى امل�شكلة اإن كانت 
تن�شــر اأفكارها و�شيادتهــا خا�شًة اأننا دولــة تع�شق التقليد 

ولالأ�شــف النا�ــس تقلد دون منطقية ودون وعي، وهذا يعنــي اأن الفكرة التي �شتنت�شر 
عاملياً �شت�شل لنا ب�شهولة.

اأنا�ــس لديهــم احلرية املطلقــة يف حياتهم ول حق لنــا بالتدخل 
فيهــم، فيجب علينا اإعطاءهم حقوقا كاملة، فهم ب�شر يف النهاية 
ول يجوز لنا حرمانهم حقوقهم وحريتهم، فحريتهم يف التعبري 

عن نف�شهم احلقيقية هي مثل حريتنا يف التنف�س واحلياة. 
لقــد عور�س املثليــون منذ اأزمان قدميــة لأنهم خمتلفون عن 

الآخرين فقط، وهذه هويتهم ل يجوز لأحد اأن ي�شيء اإليهم ب�شببها، وبالن�شبة للزواج 
هــم اأحــرار يف حال قرروا احلياة طوال العمر �شويــاً، ولكن تبقى امل�شكلة يف مو�شوع 
ن�شاأة الأطفال، بحيث �شي�شطر الأبناء للعي�س يف حياة غريبة ن�شبياً باأبوين اأو اأمني، 

ما ميكن اأن ي�شبب لهم ا�شطراباً.

موؤخًرا ر�شم على اجلدار الفا�شل �شعار املثليني "قو�س قزح"، 
وقــد راآه البع�ــس تاأييًدا للمثليــني، اأما اأنــا، فاعتربته ر�شالة 
معناهــا اأن هذا اجلدار �شاذ عن الأ�شل اأي�شاً، لنه يف�شل بني 

�شعب واحد فل�شطيني، وهذا اجلدار وجوده �شاذ.
يف فل�شطــني، نحــن �شعب يبحــث عن احلريــة، فحتى تزيل 

الحتــالل العن�شــري يجب األ متنــع حرية غريك من التعبري ومنهــا حقوق املثليني، 
وبالتــايل يجــب اأن نعطي احلريــة لالآخريــن بكافة اأطيافهــم للو�شــول حلريتنا، فهم 
اأ�شخا�ــس طبيعيــون ولطيفون جــدًا يف احليــاة الواقعية، واللوم يقــع على املجتمع 
الــذي يرف�شهم ولي�س عليهــم، فهم بالنهاية �شريحة كبرية موجــودة، لكن تبقى لدي 

نقطة، وهي التحفظ على الزواج، ل�شعوبة احلياة مع اأبوين اأو اأمني.

�شحى با�شم- طالبة علوم �شيا�شية
�شلوى �شحادة- طالبة جتارة حممد مرار- خريج جتارة 

اأحمد ح�شن- طالب هند�شة 
ح�شني الربغوثي- طالب جتارة 

بدرية حممد- طالبة جتارة 

هدى اأحمد- طالبة علم اجتماع 

لينا عواد- طالبة اأدب اإجنليزي

مايكل عطية- خريج اإعالم 

هل �أنت مع �أو �شد �إعطاء مثليي �جلن�ص حقوًقا؟ وما ر�أيك ب�شماح �أمريكا بزو�ج �ملثليني؟

عند احلديث عن م�شطلح "الثقافة اجلن�شية"، فاإننا ل نق�شده 
مبعنــاه ال�شوقــي اأو من باب الفح�س يف الــكالم، فاجلن�س كلمة 
وا�شعــة يف علوم الرتبية ولها ارتباط وثيق بالعلوم التطبيقية 
والإن�شانيــة كالأحيــاء وعلــم النف�ــس، واجلن�ــس ك�شلــوك لــه 
تاأثــري يف �شخ�شيــة الفــرد ح�شــب اأدبيــات التحليــل النف�شــي، 
اإ�شافــة اإىل كونه �شكال راقيــا من الهتمــام بال�شحة اجل�شدية 

الف�شيولوجية.
ونظــرا لأهميــة الثقافــة اجلن�شيــة التــي ل تقت�شــر فقط على 
اجلمــاع، فــاإن ارتفاع حــالت الطالق يعــود وب�شــكل كبري اىل 
�شعــف الثقافة اجلن�شية عند الزوجــني، وهذا ما اكدته جهات 

ر�شمية فل�شطينية وخرباء يف املجال.
ل يخفــي املواطــن )م.ت( الــذي انف�شــل عــن زوجتــه ان 
�شعــف الثقافــة اجلن�شيــة هو ال�شبــب الرئي�شــي يف طالق 
زوجتــه الوىل، معربــا عن حقــه كــزوج يف احل�شول على 
كامــل حقوقــه ال�شرعيــة وانــه رغــم حماولتــه امل�شتمــرة 
لتوعيــة زوجته، اإل اأنهــا مل ت�شتطع اإيفــاءه حقوقه، وانه 
رغم اإجنابه اأربعة اأطفال منها، اإل اأنه يفتقر لدنى حقوقه 

كما يدعي.
ورغم اأن الطالق يكون يف كثري من احلالت ترجمة عملية لعدم 
اهتمام الطرفني باأن يتمتعــا بحياة عاطفية اأو جن�شية �شليمة، 
اإل اأنه من النادر اأن يذكر املطلقون اأو من يعانون من م�شكالت 
الأ�شبــاب احلقيقيــة وراء النف�شــال،  الزوجيــة  يف حياتهــم 
وعــادة ما يتخفون وراء اأ�شباب خمتلقــة، مثل البخل، وامللل، 

والروتني، اأو �شوء الطباع.

�الأوقاف: �شبب �أ�شا�شي
ويف حديث اأجرته "احلال" مع وزير الوقاف وال�شوؤون الدينية ال�شيخ 
يو�شــف ادعي�س، اكد انه من خالل عملــه يف الق�شاء مدة 30 �شنة، فاإن 
�شبب ارتفاع حالت الطالق يعود ل�شعف الثقافة اجلن�شية امل�شروطة 
بال�شوابــط والقواعد التــي حتكم العادات والتقاليــد يف املجتمع، وان 
ارتفــاع  حالت الطالق عند التفح�ــس فيها يعود لعدم معرفة كافية ملا 
يرتتب على كل منهما جتاه الخر يف احلياة اخلا�شة. وا�شاف ان عدم 
القدرة على ادارة الزمات اجلن�شية بني الزواج بالطريقة ال�شحيحة 

يحدث م�شاعفات كبرية توؤدي اىل الطالق. 
و�شــدد ادعي�س على �شرروة اعادة النظر يف املناهج التعليمية 
احلاليــة املوجــودة، من حيــث القواعــد والقيــود وال�شوابط 
ال�شا�شية لتن�شئة جيل على ا�شا�س الثقافة والثقة التي مينحها 

كل من الزوجني لالخر والتي �شتحل كثريا من امل�شاكل. 
وللتخفيــف من هــذه الزمات، دعــا ادعي�س اىل �شــرورة دخول كل 
اطراف امل�شوؤولية الجتماعية من ال�شر اىل املدار�س اىل اجلامعات 
اىل هــذه الزمة وايجاد احللــول املنا�شبة لها. ومل يخف الوزير هنا 
م�شوؤوليــة وزارتي الوقــاف والرتبية والتعليم يف هــذا املو�شوع، 
منوهــا اإىل ان التغيري قــد ياأتي ب�شكل جماعي من الوزارات والهايل 

ومنظمات املجتمع املدين لحداث التحول املطلوب.

ر�أي علم �لنف�ص 
دخــول  اأن  حجــاج  منــار  النف�شيــة  الخ�شائيــة  واأو�شحــت 
الزوجــني للحيــاة الزوجية باأفــكار مبهمة وغــري وا�شحة عن 
مفهــوم الزواج، كعالقة بني طـرفني تتـميز بامل�شاركة احلياتية 

����ش���ع���ف �ل����ث����ق����اف����ة �جل���ن�������ش���ي���ة ج����م����ر ي�����ح�����رق �ل�����ع�����الق�����ات �ل����زوج����ي����ة

وامل�شوؤوليــة امل�شرتكــة والأدوار املتوقعة لــكل طرف، وجهل 
معــريف عن حقــوق وواجبات كل منـها، �شـبــب رئي�س يف وقـوع 

عـدد كبري من حـالت الطالق.
وا�شافــت حجــاج انــه على الرغــم التطــور الراهــن وامكانية 
بالثقافــة  الوعــي  "ان عــدم  اإل  املعلومــات،  احل�شــول علــى 
اجلن�شيــة -قد يكون م�شكلة ا�شــال بالتوافق اجلن�شي، ونعني 
بالتوافــق هنــا: وجــود �شفــات خمتلفة لــدى الزوجــني ولكن 
يتكيــف معها الطرفان، والتكيف نعني به تقبلها والتعامل معها 
ب�شــكل مريح، ولكن عــدم التوافق يخلق م�شكلــة �شغط نف�شي 

ويوؤدي اىل الربود اجلن�شي، وعدم التفاهم والتقبل".
وقــد اثبتت الدرا�شات ان جناح العالقــة الزوجية يكون �شببه 

جنــاح العالقات اجلن�شية بن�شبــة 70%، ويجب ان ننوه اي�شا 
اإىل انــه يوجــد فرق بني الثقافــة اجلن�شية ووجــود عجز ا�شال 
بالقــدرات اجلن�شية وعدم الرغبة فيها التــي تكون اأي�شا �شببا 

يف حالت الطالق.
و�شــددت حجــاج علــى �شــرورة زيــادة الوعــي والفهــم لدى 
املقبلــني على الزواج، وهو اأمــر اإيجابي ي�شمن زيادة ح�شيلة 
كال الزوجــني بخلفيــة كافية مبفهــوم الفروق الفرديــة لكل من 
الرجل واملراأة فيما يتعلــق ب�شيكولوجية كل منهما، من ناحية 

حاجتهما النف�شية "العاطفية، والجتماعية وغريها".

بريزيت.  بجامعة  العالم  دائرة  يف  • طالبة 

وزير الأوقاف ال�شيخ يو�شف ادعي�سالأخ�شائية النف�شية منار حجاج

 مرام عرار *
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لأكــرث مــن اربعة عقــود ون�شف العقــد، عا�س احلاج عبــد العزيز 
الكركي حياته احلرفية يف م�شنع احلرباوي للن�شيج، الذي ي�شنع 
الكوفيــة الفل�شطينيــة يف مدينــة اخلليــل، ودون كلــل اأو ملل يوؤكد 
الكركــي يف كل منا�شبة، اأنــه �شعيٌد جدًا يف عمله، واأنه لول �شعادته 

ملا ا�شتمر يف هذا العمل ملدة طويلة.
يقــول الكركــي: "بــداأت العمــل يف هذا امل�شنــع عندمــا كان عمري 
خم�شــة ع�شر عامــاً، خرجت مــن املدر�شة ب�شبب ظــروف العائلة، 
وبــداأت بالبحث عن عمل، اإىل اأن وجــدت م�شنع احلرباوي، فكنت 
بذلــك مــن اأوائل من عملــوا هنا، لأبــداأ وقتها رحلــة العمل يف نف�س 

املكان ملدِة خم�شِة عقود، ما زالت م�شتمرة حتى الآن".
وي�شيــف: "اأعاننــي امل�شنع منذ بدايــة حياتي علــى النفاق على 
نف�شي يف �شن مبكرة، اإذ كنت يف اخلام�شة ع�شرة من عمري، ولحقاً 
على اإعالة عائلتي املكونة من ثمانية بنات وولدين، ولكن مع طول 
الع�شــرة مع هــذا امل�شنع لقــد اأ�شبحت اأ�شعر اأن هــذا امل�شنع هو 
بيتــي واأن هــوؤلء العمال هــم اإخوتــي، و�شاعدين على ذلــك تعامل 

اإدارة امل�شنع معي، حيث اإن العالقة بيننا قوية جدًا".
وعانــى امل�شنع خــالل الأعــوام 2008 – 2012 مــن �شعوبات يف 
املناف�شــة، ب�شبب غــزو الب�شاعة ال�شينية لالأ�شــواق الفل�شطينية، 
اأدت اإىل اإغالقــه ب�شــكل جزئــي، مــا ا�شتدعى ال�شتغنــاء عن جميع 
عمالــه، ولكنــه اأبقــى احلاج عبــد العزيــز الكركي وحــده لت�شغيل 
الآلت يف تلــك الفــرتة، من اأجــل الإبقاء على معــدل اإنتاج م�شتمر، 

حتى واإن كان منخف�شاً.
ويعلــق احلــاج على ذلك: "كانت تلك املرحلــة الأ�شعب منذ بداية 
عملــي هنا، فقــد كان النتاج قلياًل، وكان هنــاك العديد من امل�شاكل 
التــي تواجهنــا يف اليــوم الواحــد، كانت فــرتًة �شعبــة علي وعلى 
الإدارة، ولكننــا واجهنــا بعزميــة واإ�شــرار، واأ�شفنــا املزيــد من 
التقنيات يف عملنا، ما قّدم جودة اأف�شل اإىل منتجاتنا، فاأخذت تعود 

�شيئاً ف�شيئاً اإىل ال�شوق، اإىل اأن تعافى امل�شنع مما اأ�شابه".
وطوال وجودنا داخل امل�شنع، كان �شوت الآلت مزعجاً بالن�شبة 
لنــا، ومعيقاً لإجراء املقابلة، ما دفعنــا اإىل �شوؤاله عنه، لريد قائاًل: 
"لقــد اأ�شبــح هذا ال�شــوت بالن�شبة يل �شوتاً عاديــاً، وجزءًا من 
حياتــي اليوميــة، فاأنــا اأ�شمعه منــذ 46 عاماً ب�شكل يومــي، مل اأعد 
اأت�شايــق منه كما هو حــال من مل يعتد عليه، معظــم العمال الذين 
ياأتــون هنا ي�شعرون بال�شيق ال�شديــد يف بداية عملهم، ي�شتعملون 
ال�شماعــات للتخفيــف من اأثــره، و�شيئــاً ف�شيئاً يبــداأون بالعتياد 

عليه".
ويعلــق جودت احلرباوي مدير امل�شنع وابن موؤ�ش�شه على جتربة 
الكركــي فيقول: "لدينا 15 عاماًل من ذكور واإناث يف الوقت احلايل، 
ومئات العمال على مدار ُعمر امل�شنع، ولكن احلاج عبد العزيز هو 
الأقــدم على الإطالق، فهو مــن اأوائل من عملوا هنا، هذا اإن مل يكن 
الأقــدم يف جميع امل�شانع الفل�شطينية، فاأنت ل جتد دائماً من يعمل 

بتفاٍن طوال هذا املدة، ودون كلل اأو ملل".
وي�شيــف: "عندمــا يكــون هنــاك تــراٍخ مــن اأحــد العمــال �شيكون 
هنــاك اأ�شراٌر علــى امل�شنع، فــاآلت امل�شنــع بحاجــة اإىل املتابعة 
املتوا�شلــة، ونحن ل�شنا م�شطرين لت�شغيــل اأحٍد �شيعيق انتاجنا، 
ولــو مل يكن الكركي مثاًل للعامل اجليد ملــا ا�شتمر يف العمل هنا كل 
هــذه املدة، كما متت ترقيتــه لثقتنا به وخلربته يف هذا املجال، فقد 
بداأ عاماًل عادياً يف بدايته، اإىل اأن اأ�شبح من امل�شرفني على العاملني 

الآخرين يف العمل".
وبــداأت الكوفية تنت�شر يف الثقافة الفل�شطينية بدءًا من عام 1936، 
عندما اأقدمت حكومة النتداب الربيطاين وقتها على الإعالن باأن كل 
مــن يرتدي الكوفية �شيعترب معار�شــاً و�شيتم عقابه، ما دفع قيادة 
الثورة اإىل اإ�شدار تعليماٍت تدفع كل الفل�شطينيني اإىل ارتدائها، ردًا 

على قرار حكومة النتداب.

�حلاج �لكركي..
ف��ل�����ش��ط��ني يف  �ل����ك����وف����ي����ة  ل�������ش���ن���اع���ة  م�������ش���ن���ع  �آخ���������ر  يف  ع�����ام�����ل  �أق�����������دم 

ويتحــدث الكركــي عــن دوافع فخــره للعمل يف هــذا املــكان فيعدد 
الأ�شباب قائاًل: "اأوًل هــذا م�شنع للكوفية الفل�شطينية التي �شكلت 
جزًءا من الوعي والثقافة الفل�شطينيني، بدءًا من ثورة عام 1936، 
مــرورًا بالنك�شة واإىل مــا بعدها فقد ارتداها ال�شهيــد يا�شر عرفات، 
ويُلف بها كل ال�شهداء، كما يرتديها الأجانب للتعبري عن ت�شامنهم 

مع الق�شية الفل�شطينية، لت�شبح رمزًا لكل ما هو فل�شطيني". 
وي�شيــف: "ثانيــاً هــذا امل�شنــع هــو اأقدم واآخــر م�شنــع ل�شناعة 
الكوفية يف فل�شطني، اإذ ل يوجد اأي م�شنع مثيل يف ال�شفة الغربية 
ول يف غــزة، وهــو الأقــدم مــن بني التــي كانــت يف ال�شابــق، اإذ مت 
افتتاحــه يف عــام 1961، على يد احلاج يا�شــر احلرباوي، الذي ما 

زال يدير امل�شنع حتى اليوم".
وينتج امل�شنع - اإىل جانب الكوفية التقليدية – الكوفيات امللونة، 
وعــددًا مــن املنتجــات الرتاثيــة مثــل املطــرزات، وي�شتمــل مبنى 
امل�شنــع على بازاٍر كبري تعر�س فيه املنتوجــات التي يتم انتاجها 
اأوًل باأول، وتنظم بني احلــني والآخر زيارات كثرية، وخا�شًة من 
الــدول الأجنبية التي يذكر القائمون علــى امل�شنع اأنه لها احل�شة 
الأكــرب يف احل�شــول علــى املنتجــات اإذا مــا ُقورنت بالبيــع داخل 

فل�شطني.

بريزيت جامعة  يف  الإعالم  دائرة  من  حديًثا  • خريج 

خم�شة عقود من العمل يف �شنع الكوفية، دون ملل اأو فتور.

"البدوي" اقدم �شجرة يف العامل تقع على الطرف ال�شمايل الغربي 
لقريــة الوجلة، غرب مدينة بيت حلــم، القرية التي هجر الحتالل 
اأهلهــا منها عــام 1948 وهــدم مبانيها عــام 1956، واأقــام مكانها 
�شل�شلــة م�شتوطنــات تتبع القد�ــس املحتلة. هذه منطقــة �شاحرة 
حباهــا اهلل املاء واخل�شــرة و�شكانا يع�شقون الر�ــس والزراعة، 
واآفاقــا خ�شــراء ل تنتهي، وعيون مــاء بع�شها ين�شــح وبع�شها 
الخر جف بفعل ممار�شات الحتالل. وتعترب هذه ال�شجرة الكرث 
تعمريا يف فل�شطني التاريخية، ويرتاوح عمرها ح�شب العلماء بني 
3000- 6000 عــام، مبــا متثل مــن جت�شيد للذاكــرة الفل�شطينية 

والتاريخ العميق.

حكاية ت�شمية �ل�شجرة
وعــن ت�شميــة ال�شجــرة بهــذا ال�شم، قال عبــد الرحمــن ابو التني 
رئي�ــس جمل�ــس قروي الوجلــة انه رغــم عوامل الطبيعــة على مر 
ال�شنــني، ظلت هذه ال�شجرة �شامدة مثمرة باأجود انواع الزيتون 
ومنتجــة اف�شل الزيــوت. حاملــة يف ثناياها الكثري مــن الروايات 
ابرزهــا ان وليا �شاحلا يدعى احمد البدوي مكث حتت ظلها فرتة 
من الزمــن. لذا فان ال�شكان يطلقون عليهــا ا�شم "�شجرة البدوي" 
ن�شبة لهذا ال�شيخ ال�شويف الذي ولد يف املغرب وتويف يف م�شر عام 

267هـ، ويتناقلون احلكايات حول كرامات ين�شبونها له.
واأ�شار اأبو التني اإىل تخوف لدى ال�شكان من ا�شتيالء الحتالل على 
ال�شجــرة خا�شــة بعد قــراره م�شادرة م�شاحات مــن الأرا�شي يف 
حميــط البلدة ل�شالح اجلــدار الفا�شل. وقال: "مــع حلول مو�شم 
قطف الزيتون تــزداد اعتداءات الحتالل وامل�شتوطنني. وال�شكان 
املحليــون يخ�شون التعر�س لها ب�شــوء مثل ق�شف غ�شن منها، اأو 

ا�شتخدام ثمارها".
وقال �شعد درا�س احد ابناء قرية الوجلة بان حماية هذه ال�شجرة 

تاأتي �شمن تعزيز الهوية الفل�شطينية والتاريخ العريق خا�شة يف 
قرية الوجلة التي تعــاين من التهويد وامل�شادرة من قبل الحتالل 
ل�شالــح التو�شع ال�شتيطاين وان جــدار الف�شل العن�شري ل يبعد 

عنها �شوى 20 مرتا.
وا�شــار درا�ــس اىل ان ال�شكان يلجــاأون اإىل قطف �شبــع ورقات من 
ال�شجرة ل�شتخدامها يف و�شفــة تو�شع حتت راأ�س املري�س، وان 

التجربة تثبت دائما قدرة هذه الأوراق على ال�شفاء.

�أبو علي حار�ص �ل�شجرة 
وبني �شالح ابو علي حار�س �شجرة البدوي املعني من قبل وزارة 
الزراعــة الفل�شطينية بان لها �شفــة القدا�شة عند املواطنني، وانها 
تعد معلما من معامل القرية ويجب املحافظة عليها وتطوير املكان 

املحيط بها.
وقــد و�شف ال�شجرة "ارتفاعها من 10-12 مرت، قطرها 25 مرتا، 
حجمها ي�شاهي حجم 10 �شجرات من ا�شجار الزيتون وم�شاحتها 

250 م2 وظلها وقت الظهرية يزيد عن هذه امل�شاحة".
ويتحــدث ابو علــي عن اأ�شاطري انت�شرت حول هــذه ال�شجرة، كما 
ي�شري اإىل روايات غري موؤكدة باأنها اأنتجت يف بع�س ال�شنوات نحو 
طــن وربــع الطن مــن الزيتون، لكنها هــذه الأيام ل تنتــج اإل نحو 

350 كيلوغراما.
واو�شــح ان ال�شجــرة اكت�شبــت �شهرتهــا خالل العــوام املا�شية 
وا�شبحــت مق�شدا للــزوار ولكن التهديدات بقيــت م�شتمرة حيث 
�شقــت �شلطات الحتالل �شارعا لف�شل اهــايل الوجلة عن ارا�شيهم 
التــي �شــم جــزء كبــري منهــا حلكومــة الحتــالل واأدى حفــر بئر 
ارتــوازي اىل جفــاف نبــع اجلفرية التــي كانت امل�شــدر الرئي�شي 

الذي تعتمد عليه ال�شجرة املعمرة. 
وقــال ابو علي ان حياتــه ارتبطت بزيتونة البــدوي وب�شبب حبه 

ف���ل�������ش���ط���ني يف  ������ش�����ج�����رة  �أق��������������دم  "�ل�������������ب�������������دوي".. 

لهــا يلقــي عليها ال�شــالم ويتفقدها كل �شباح خ�شيــة ا�شابتها باي 
�شــرر وكل ما يتمناه ان تتمكن ال�شجــرة التي �شمدت زمنا طويال 

من ال�شمود يف وجه حتديات الب�شر او الطبيعة.
واو�شــح حممــد غياظة مدير دائــرة الثار والتاريــخ يف بيت حلم 
انــه ل يوجــد اأي نوع مــن الهتمــام او مفهوم الت�شويــق الر�شمي 
ل�شجرة البدوي وان كان هناك ت�شويق ف�شوف يكون على م�شتوى 

ال�شياحة البيئية وانها فقط حتظى باهتمام من وزارة الزراعة.
وقال غياظة اإن �شجرة البدوي �شتكون �شمن امل�شارات ال�شياحية 
يف بيــت حلــم التي �شت�شمــل منقطة الريــف الغربــي )الوجلة بتري 

ومنطقة بيت جال(.

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالب 
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بعــد اأن انطلقت "تكيــة بيتونيا اخلري" مع بداية 
�شهر رم�شان املا�شي، اأ�شبحــت مق�شدًا للفقراء 
واملحتاجــني من �شكان املدينــة والقرى املحيطة 
بها، فهــذه التكية تتكفل باطعام ما يزيد على مئة 
وع�شرين عائلة يوميــاً بواقع �شتـة اأفراد للعائلة 
الواحــدة، اذ كان الهــدف مــن تاأ�شي�ــس التكيــة 
الو�شــول اىل جميــع ال�شــر الفقــرية يف املدينــة 

وحماولة �شد احتياجاتها ولو ب�شكل جزئي.
"احلال" التقت ثالثة من املخت�شني واملوؤ�ش�شني 
لتكية بيتونيا اخلــري، و�شاألت عن اأهم اخلطوات 
خاللهــا  مــن  التكيــة  �شعــت  التــي  والفعاليــات 
لتحقيــق التكافــل والتعــاون بــني ابنــاء ال�شعب 
الفل�شطيني يف خطوة جديدة ت�شعى لنهاء الفقر 

يف املدينة.
ويف حديثنــا عــن الأهــداف التــي دفعــت ببلدية 
بيتونيــا لتاأ�شي�س "تكية بيتونيــا اخلري"، التقينا 
رئي�ــس بلديــة بيتونيا ربحــي دولة الــذي اأكد اأن 
الهــدف مــن تاأ�شي�ــس التكيــة هــو توفــري الدعــم 
وامل�شاعــدة جلميع الفئات املعوزة، التي حتتاج 
للمــواد الغذائيــة والطــرود الغذائيــة املختلفة، 
كمــا اأن احلملة تهدف اىل رفــع املعاناة عن كاهل 

املحتاجني يف املدينة.
واأ�شار دولة اإىل اأن البلدية اأجرت الت�شالت مع 
خمتلف البلدان التي تقدم على فعل اخلري �شواء 
يف داخــل فل�شطــني او يف مناطــق خــارج البــالد، 
وذلك من اجل دعم "تكية بيتونيا اخلري" وتوفري 
كافــة الحتياجــات الالزمــة للمواطنــني يف هــذه 
التكية والنهو�ــس بها لت�شتمر باخلري على جميع 

اأبناء املدينة.
ودعــا رئي�ــس بلديــة بيتونيــا كافــة املواطنــني 
املقتدرين مادياً ورجال الأعمال لدعم هذه التكية 
التي بــداأت بالعمل ب�شكلها الر�شمي منذ الأ�شبوع 

الثاين من �شهر رم�شان املبارك.
واأو�شــح دولــة اأن "تكية بيتونيــا اخلري" قامت 
ب�شكلها احلايل بدعــم وتكاتف اجلهود والتن�شيق 
امل�شرتك بني وزارة الوقــاف وال�شوؤون الدينية 

عرب �شندوق الزكاة.
مــن جانبه اأكد وزير الوقــاف وال�شوؤون الدينية 
ال�شيــخ يو�شــف ادعي�س على عمــق العالقة التي 
تربط البلدية مــع وزارة الوقاف والوزير الذي 
ي�شــل الليــل بالنهار من اأجــل اي�شــال املعونات 
وتوفــري امل�شاعــدات للمحتاجــني ل �شيمــا خالل 

�شهر اخلري.
بيتونيــا  بلديــة  اأن  ادعي�ــس  ال�شيــخ  واأو�شــح 
ومــا قدمتــه يف هذا املجــال ت�شتحق كامــل الدعم 
وامل�شاندة، موؤكدًا على عمق ال�شراكة مع البلدية 
ورئي�شهــا يف كافــة املجالت ل �شيمــا دعم التكية 
حتــى ت�شــل لتغطي كافــة قرى حمافظــة رام اهلل 

والبرية.
واأكد ادعي�س اأن م�شروع التكية ويف مدينة بيتونيا 
مهم جدًا من اأجل اأن ي�شد احتياجات املواطنني يف 
املناطق املجاورة والقريبــة على املدينة، م�شريًا 
اىل اأن جلنــة زكاة رام اهلل �شتعمل مع جلنة التكية 
لتزويدها مب�شح كامل عن "اأفقر الفقراء" من اأجل 

الو�شول لهم وتقدمي ما يلزم خلدمتهم.
ويف ذات ال�شيــاق، قالت نائــب املدير العام لتكية 

بيتونيــا اخلري نداء هري�ــس اإن التكية �شعت منذ 
بدايتهــا لتقدمي الدعــم وامل�شاعدة لــكل العائالت 
املحتاجــة يف املدينــة وذلــك بعــد ح�شولها على 
اخلرييــة  املوؤ�ش�شــات  مــن  العديــد  مــن  الدعــم 
واملجموعات املتطوعة يف تقدمي اخلري كموؤ�ش�شة 
و�شركــة  ال�شفــاء،  دار  وموؤ�ش�شــة  "يونيبــال" 
مــن  والعيــد  اجلنيــدي،  و�شركــة  اجلربينــي، 

العائالت املقتدرة.
واأكــدت هري�ــس اأن التكيــة ت�شع �شمــن اولوياتها 
تقــدمي امل�شاعــدات لعائــالت ال�شهــداء والأ�شــرى 
بال�شافة لذوي الحتياجات اخلا�شة، كما ت�شعى 
التكية لتدوين اأ�شمــاء جميع العائالت املحتاجة يف 
مدينة بيتونيا لتقدمي الطرود الغذائية وامل�شاعدات 
لكل العائالت بالت�شاوي دون النتقا�س من ن�شيب 

اأي من العائالت املحتاجة.
واأ�شافت هري�س اأن امل�شاعدات املقدمة لال�شر 

ودعــم  م�شانــدة  علــى  تقت�شــر  ل  املحتاجــة 
العائــالت املقتدرة واملوؤ�ش�شــات املتطوعة بل 
ت�شمــل احل�شــول علــى الدعم من قبــل الهيئة 
القطريــة والإماراتيــة، وتركــز يف ن�شاطاتهــا 
علــى تقــدمي امل�شاعــدات وال�شــالت الغذائيــة 
بال�شافــة لتقــدمي الطعام املطبــوخ للعائالت 

املحتاجة.
ودعــت نداء هري�ــس جميع املوؤ�ش�شــات اخلريية 
واملتطوعــني لتقدمي امل�شاعــدة والدعم املادي اأو 
حتــى املعنوي لتكية بيتونيا التــي ت�شعى لنهاء 
الفقــر يف مدينــة بيتونيــا مــن خالل ن�شــر املحبة 
والتعــاون وامل�شانــدة بــني العائــالت املقيمة يف 

املدينة.
وعنــد توجهنــا للحديــث مــع اإحــدى العائــالت 
امل�شتفيــدة مــن "تكية بيتونيــا اخلــري"، التقينا 
احلجــة اآمنــة ابــو عي�شــة التــي اأكــدت اأن تكية 

بيتونيــا اخلــري كانــت مبثابــة املنقــذ واملعيــل 
الوحيــد لعائلتهــا واطفالهــا الثالثــة خــالل �شهر 

رم�شان املبارك.
واأ�شافــت اأبــو عي�شــة اأن تكيــة بيتونيا اخلري مل 
تبخــل علــى العائــالت املحتاجة �شــواء عائالت 
الأ�شــرى او ال�شهــداء او عائــالت فقــراء عانــوا 
مرارة الفقر، بل �شعــت لتقدمي امل�شاعدة للجميع 
بطريقــة مت�شاويــة دون النتقا�س مــن قدر اأحد 
مــن الفقــراء، واأن التكيــة مل تقت�شــر فقــط على 
تقدمي ال�شــالت الغذائية بل ا�شتملــت على تقدمي 
وجبات غذايــة مطبوخة بال�شافــة لتقدمي مبلغ 
مــادي ب�شيط جــدا يكفي الأ�شــر املحتاجة ويزيد 

عن حاجتها. 

الإعالم يف جامعة  دائــرة  • خريجــة حديًثا من 
بريزيت

ربحي دولة          نداء هري�س

رم�شان مائدة  على  ووّحدتهم  �ملدينة  �أبناء  �خلري" جمعت  بيتونيا  "تكية 

يحــرر جورج كــرزم اأول جملــة اإلكرتونية بيئية 
فل�شطينية، حتمل ا�شــم "اآفاق البيئة والتنمية"، 
منــذ اأكرث من �شــت �شنوات. وقبلهــا كان م�شوؤول 
ملحق "البيئة والتنمية" ال�شهري الذي �شدر مع 
جريــدة الأيــام، مطلع عــام 2003، وا�شتمر عدة 

�شنوات.
الفكريــة  احلقــول  يف  جتربــة  كــرزم  ميتلــك 
وال�شيا�شيــة والبيئيــة والتنمويــة والزراعيــة. 
ال�شحــف  التحليليــة  املقــالت  مئــات  وكتــب 
املحلية والعربية والأجنبية. واأ�شدر عدة كتب 
منهــا:  "موقــع قوة العمل العربيــة يف القت�شاد 
و"املبيــدات  التغيــري"،  واآفــاق  الإ�شرائيلــي 
الكيماويــة واحلــرب القــذرة"، و"نحــو تنميــة 
زراعية بديلــة ومعتمدة على الذات"، و"املر�شد 
يف الب�شتنــة الع�شويــة"، و"اقت�شــاد ال�شمــود 
واملقاومة"، عدا عــن "التغري املناخي يف الوطن 
الدفــاع واملواجهــة- احلالــة  اآليــات  العربــي: 

الفل�شطينية". 
ولد كرزم يف حيفا يف ني�شان 1956، وتلقى تعليمه 
يف الكليــة الأرثوذك�شية العربيــة بحيفا، وح�شل 
على اللقــب اجلامعي الأول والثــاين من اجلامعة 
العربيــة يف حقــل الكيميــاء. اعتقــل عــام 1979، 
واأطلق �شراحه عام 1985 يف عملية تبادل اأ�شرى.
حتــاوره "احلال" حــول مالمح التغــري املناخي، 
و"تطــرف" درجــات احلرارة، الــذي بتنا ن�شهده 
موؤخــًرا، وتتبــع �شبل تفــادي الأ�شــرار ال�شلبية 
للحرارة امللتهبــة، وبخا�شة على الزراعة اله�شة 

يف بالدنا.

"تطــرف" درجات احلــرارة من  • كيــف قــراأمت 
"اعتــالل"   اأو  لتغــري  مقدمــة  اعتبــاره   ناحيــة 

مناخي؟
�شــواب  يوؤكــد  احلــرارة  درجــات  تطــرف   -
التوقعــات املناخيــة املقلقة يف منطقتنــا العربية 
حتديًدا؛ اإذ تقــدر تلك التوقعات باأن تزداد بالدنا 
�شخونــة، واأن يتفاقم اجلفــاف فيها؛ ورمبا ما هو 
اأكــرث خطورة، اأن الكتل ال�شكانية املتنامية عددًيا 
�شتت�شــارع على موارد مائية اآخــذة يف الت�شاوؤل 

وال�شمحالل.

"التطرف"؟ وهل تكرر هذا  اأ�شباب هذا  • ما هي 
تاريخًيا؟

- الالفت اأن املنطقــة العربية امل�شرقية اخل�شبة 
املمتدة حتديًدا من العــراق )حو�س نهري دجلة 
والفــرات( والأجــزاء ال�شاحليــة من بــالد ال�شام 
)مبا يف ذلك فل�شطني(، عانت يف ال�شنوات الأخرية 
تراجًعــا يف الهطــول املطري. ففــي فل�شطني، كان 
ف�شل ال�شتاء )مو�شم الأمطار( 2013-2014 هو 

الأكرث جفافا يف تاريخها املناخي امل�شجل.  
وكلنــا يذكر، كيــف عانت فل�شطني العــام املا�شي 
حالــة جفاف حاد غــري م�شبــوق، وبخا�شة خالل 
الفــرتة املمتــدة بــني 15 كانــون الأول )2013( 
وحتــى 9 اآذار الأخــري )اأكــرث مــن ثمانــني يوًمــا 
دون اأمطــار تقريًبا(، وما رافــق الفرتة ذاتها من 
ارتفاعــات كبــرية ومتتالية يف درجــات احلرارة 
فــوق معدلها ال�شنــوي؛ فارتفعت )خــالل كانون 
ثــاين، و�شبــاط واأوائــل اآذار( مرات عديــدة اأكرث 

ـِ 10-13 درجة. وو�شلت  من املعــدل ال�شنوي بــ
احلــرارة ب�شــع مــرات يف �شاعات النهــار )خالل 
ذات الفــرتة( اإىل ما فــوق 23–28 درجة مئوية، 
مع غياب �شبــه كامل لالأمطار طيلة ف�شل ال�شتاء، 
كانــون   22( "املربعانيــة"  طيلــة  وحتديــدا 
الأول-31 كانــون الثاين( ومعظــم "اخلم�شينية" 

)التي متتد من 1 �شباط حتى 21 اآذار(.
وقــد ك�شف م�شــح اإح�شائي مناخــي اأجريته قبل 
فــرتة، ون�شــر يف جملــة اآفــاق البيئــة والتنمية، 
حــول اأحــوال الطق�ــس يف فل�شطــني )التاريخية( 
منــذ اأوائــل ع�شرينيــات القــرن املا�شــي وحتــى 
اأوائل العقد احلايل، اأن كميات الأمطار املت�شاقطة 
يف فل�شطــني مل تتغــري ب�شــكل جدي خــالل الفرتة 
املمتــدة بــني عامــي 1921 و2013.  ويف املقابل، 
ت�شــري اجتاهــات درجــات احلــرارة اإىل ارتفــاع 

وا�شح، وبخا�شة خالل العقدين الأخريين.

• ماذا عن تداعيات ارتفاع احلرارة على البيئة 
والتنوع احليوي عموًما؟

يف املــدى الق�شــري، تاأثــري التغــري املناخــي على 
يف  واحليوانــات(  )النباتــات  الربيــة  احليــاة 
ال�شحاري القائمة، �شيكون اأقل من تاأثر النباتات 
يف املناطق �شبه ال�شحراوية فيما يعرف "ال�شرق 

الأو�شط" الذي ي�شمل فل�شطني اأي�شا.  
النباتــات واحليوانــات يف  تطــورت  الواقــع،  يف 
املنــاخ؛  مــع  "متكيفــة"  فاأ�شبحــت  منطقتنــا، 
واعتــادت لفــرتة طويلــة علــى الهطــول املطري 

املتفاوت ب�شكل متطرف من �شنة لأخرى.

كمــا �شتواجــه النباتــات واحليوانــات ال�شغوط 
نف�شها التي يواجهها النا�س، ول�شنا بحاجة للنظر 
خم�شــني اأو مئة �شنة اإىل الأمام، كي نلم�س اخلطر 

ال�شديد الذي �شيداهمنا.

• كيــف تتوقعــون انعكا�ــس احلــر غــري املعتاد 
حــال تكــراره كثرًيا هــذا ال�شيــف علــى الإن�شان 

والبيئة؟
- يف غيــاب الإجــراءات اجلذريــة التــي يفرت�س 
اتخاذهــا خــالل هــذا ال�شيــف، فقــد ي�شبــح من 
ال�شتحالة مبــكان، يف امل�شتقبل املنظور، مغادرة 
منازلنــا اأثناء حرارة النهــار؛ اإذ �شي�شبح عندئذ 
التواجد حتت ال�شم�س يف اخلارج مميًتا. ومبعنى 

اآخر، قد ن�شبح رهائن لقر�س ال�شم�س!

• هــل مــن ن�شائــح لتفــادي تداعيــات احلرارة 
الأربعينية للمزارعني؟

- ب�شــكل عام، وملواجهة موجــات احلر واجلفاف 
املتتالية، يفرت�ــس الإ�شراع يف تطوير اأ�شناف من 
احلنطة والقمح اأكرث مقاومة للجفاف. كما ل بد اأن 
نعمل على ت�شجيع زراعة املحا�شيل التقليدية، اأو 
اأ�شناف جديدة تتحمل احلرارة وحتتاج اإىل قليل 
مــن العنايــة وحتقق فوائــد اقت�شاديــة و�شحية 
وبيئيــة حقيقيــة للمزارعني، ويوجــد عليها طلب 
يف الأ�شــواق املحلية واخلارجية، وميكن زراعتها 
بطــرق ع�شوية؛ مثــل ال�شرب واخلــروب والبلح 

وال�شم�شم والأع�شاب الطبية وغريها.
ب�شــكل  املحا�شيــل  زراعــة  جتنــب  مــن  بــد  ول 

خ�شر�ء �إلكرونية  جملة  �أول  حترير  م�شوؤول  "�حلال" حتاور 

كرزم: �لتغري �ملناخي يطرق �أبو�بنا وقد ن�شبح "رهائن" لل�شم�ص!

ا�شطناعي يف غــري مو�شمها. وعندئــذ، لن نواجه 
ظاهرة تلف حما�شيل مو�شــم ال�شيف التي تزرع 

يف ف�شل ال�شتاء، ب�شبب ال�شقيع. 
ونحتــاج لمتــالك املعرفــة التــي تتيح لنــا توقع 
التغــريات املناخية املحتملة يف منطقتنا، وبالتايل 
ال�شتعــداد ملواجهتهــا؛ لأن الزراعــة لــن تعــاين 
ب�شبــب تلــك التغــريات بحــد ذاتهــا، بــل �شتعاين 
اأ�شا�شا ب�شبب عدم ا�شتعدادنا ملواجهة التغريات. 
ويف حــال معرفة املزارعني بوجــود احتمال كبري 
حلــدوث موجــات حراريــة، فيجــب عليهــم اأخذ 
الحتياطــات واتبــاع الو�شائل الدفاعيــة واإنتاج 
اأو �شــراء اأ�شنــاف مقاومــة للحــرارة. فمقاومــة 
اخل�شــار للحــرارة اأمــر يف غاية الأهميــة، وكلما 
كانــت مقاومتهــا اأكــرب، كان بالإمــكان زراعتها يف 

الظروف احلرارية القا�شية.

 عبد الباسط خلف

 روال ضمرة  
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 محمد علوان

 نهال المالوخ*

اأطلــق ثالثة �شبان رف�شــوا اأن تظهر اأ�شماوؤهم يف 
هــذا التقرير حملة �شموها "اإيــد باإيد"، وحتولت 
اإىل ها�شتاغ، خالل �شهــر رم�شان الكرمي. احلملة 
بــداأت عندما توجهت ابنة )د.ي( اإىل احد املنازل 
يف منطقــة بيتونيــا لتفاجــاأ مبنزل بالــكاد ت�شميه 
منــزل. تقــول: "البيت اأ�شــال زريبــة. بيت قدمي 
مبني بطريقــة العقد، بيعي�شوا فيــه اأربع اأفراد. 
امهــم العجوز هــي اللــي بت�شرف عليهــم ب�شبب 

اأمرا�س خمتلفة دبت باأفراد املنزل".
َتَوَجهــت اإىل اثنــني مــن اأ�شدقائهــا، واتفقــوا اأن 
يقوموا بن�شــر منا�شدة خالل بو�شت على �شفحة 
كل واحــد فيهــم علــى الفي�شبــوك، قامــوا بن�شــر 
جمموعة مــن ال�شــور لتو�شح الأحــوال وقاموا 
باح�شــاء املطلــوب، وح�شــب ما تقــول )ف.ع(: 
اإىل منــزل، فــال �شيء هنا  "املنــزل كان بحاجــة 

ي�شلح لال�شتخدام الب�شري”.
بعــد ع�شــر دقائــق مــن انت�شــار البو�شــت، بــداأ 
التفاعل عــرب ال�شفحات وعــرب "النبوك�س" لكل 
على �شفحتــه اخلا�شة ليتمكنوا خالل يومني من 
جمع كل ما هو مطلوب لتجديد املنزل، واعتمدوا 

بذلك على اأ�شلوب التربع اجلماعي؛ فبدل من اأن 
يتكلــف واحد فقط بدفع كل التكاليف، متكنوا من 
جمــع كل ما يحتاجه املنزل وهو ما تقدر قيمته بـ 

7000 �شيقل.
ومت جمع هذه الموال خالل قرابة ثمان واأربعني 
�شاعــة، كانــت اأ�شغر فئــة من الأمــوال املجمعة 
100 �شيقــل، اإل ان �شعار "اإيــد ياإيد" كان اأ�شرع 
ال�شبــل وا�شهلهــا، واختلفــت نوعيــة التربعات؛ 
فالبع�س قدم م�شاعــدات نقدية وعينية، اأب�شطها 
مــواد غذائية، وامتدت اىل خزانة مطبخ، وبالط، 
مبجهودهــم  اآخــرون  وتــربع  حمــام،  ودو�ــس 
ال�شخ�شــي، يف حني تربع مثــال اأحد العمال الذي 

اتفقت معه املجموعة بن�شف يوميته.
مــع  ال�شفافيــة  علــى  الثالثــة  ال�شبــان  اعتمــد 
املتربعــني فاطلقــوا الها�شتــاغ وقامــوا باإعــالم 
النا�ــس اول بــاأول عــن جمريات العمــل بال�شور 

والبو�شتات اأي�شا.
"قمنــا باختيــار البيوت بعناية حيــث تفح�شنا 
احلاجــة الفعليــة لأ�شحابها وعــدم وجود معيل 
لهــم، اإ�شافــة اإىل اأن العائلــة الأوىل مدرجــة على 

قوائم وزارة ال�شــوؤون الجتماعية وتتلقى 250 
�شيقــال �شهريــا، اأ�شــف اىل ذلك الو�شــع ال�شعب 
وقلــة الإمكانيــة لــدى الأ�شــرة فقررنــا اأن نعمل 
�شويــا كمجموعة لتح�شني ظروف �شكنهم"، يقول 

)ب.ز( وهو نا�شط جمتمعي على الفي�شبوك.
اأعلن كل واحد منهم بعد يومني على �شفحته اأنهم 
اأوقفوا التربعــات وذلك لبلــوغ الن�شاب، بحيث 
اكتملــت حاجة هــذه الأ�شرة خــالل يومني فقط، 
الأمــر الــذي زاد �شعــور املتربعــني بامل�شداقية، 
فبداأت املنا�شــدات تتقدم اإليهم عرب "النبوك�س" 
بوجــود منازل اأخــرى بحاجة للم�شاعــدة، ليبداأ 
الفريق بالإعداد للمنزل اجلديد يف منطقة اأخرى.
"هــذا الن�شــاط لي�س رم�شانيــا، فبع�س اأع�شاء 
املجموعــة يعمــل يف هــذا الإطــار طــوال العــام 
ونحن كمجموعــة لدينا النيــه لال�شتمرار بالرغم 
من انتهــاء �شهر رم�شــان"، تقــول )ف.ع( وذلك 
ب�شبــب الفتور الــذي واجهته مــن املتربعني بعد 
انتهاء �شهر رم�شــان. واأ�شافت: "اأنا م�س عارفة 
لي�س النا�س برتبط اخلري ب�س برم�شان، رم�شان 
�شهــر كرمي ولكن حاجــة النا�س عنا ما بتخل�س بـ 

باب اأحد املنازل التي و�شلتها احلملة ال�شبابية.

30 يوم".
حملــة "#اإيد_باإيــد" م�شتمرة، ونــادى القائمون 
عليهــا الراغبــني بامل�شاعــدة اأن ي�شتمــروا معهــم 
حمتاجــة  لعائــالت  باأنف�شهــم  يتوجهــوا  اأن  اأو 

وم�شاركتنــا اأحوالهم، واتبــاع نف�س ال�شلوب اإن 
اأرادوا، كما طالبوا باأن يكون هنالك تعاون ر�شمي 
لهــم لأن مــا راأوه مــن بوؤ�ــس "يفــوق الو�شــف"، 

ح�شب تعبريهم.

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

مــع بداية كل �شيــف يرتب�ــس العط�س باأهــايل قرية 
قــراوة بني زيد حيــث متر �شهــور وال�شبكة بال مياه 
يكــون الهايل يف اأم�ــّس احلاجة لها، فامليــاه يف ف�شل 
ال�شيــف تنقطــع ايامــا ويف بع�ــس املناطــق ت�شتمر 
ل�شهــور، مــا جعــل املــاء حلمــا يــراود كل مواطــن 
وا�شبــح هــم املواطنني الــذي يالحقهم ليــال ونهارا 

ايجاد حل لهذه الزمة .

فاتورة على �لهو�ء
املواطــن كــرمي خمي�س عــرار يروي معانــاة انقطاع 
املياه ويقول ان امليــاه ل ت�شلهم لعدة �شهور، ورغم 
انه يف منطقة منخف�شة فاإن املياه ل ت�شله كما يتوقع 
كثريون. وا�شاف اأن فاتورة املياه جاءته حوايل 20 
مرتا بينما مل ت�شل املياه بيته وهو على يقني تام باأن 
ما ي�شلهم هواء فقــط يحرك موؤ�شرات عدادات املياه 

وي�شجل فواتري يدفعها املواطنون دون وجه حق.
ميــاه  �شهاريــح   3 ا�شــرتى  انــه  عــرار  واو�شــح 
خــالل �شهــر رم�شــان لتغطية حاجــة ا�شرتــه يف ظل 
الرتفاعــات الكبرية التــي ت�شهدها درجات احلرارة 
وتزايــد احلاجــة للميــاه والتذمــر، كــون امل�شكلــة 
موجودة منذ عدة �شنوات ومل يجد املواطنني الذين 
تلقوا وعودا اأي حل، اإل حماولت خائبة من جمل�س 

القرية نتيجة جتاهل اجلهات املخت�شة.
ويوؤكــد عــرار انه لي�س مبقــدور كل العائــالت �شراء 
�شهاريج امليــاه يف ظل الو�شع القت�شــادي ال�شيئ، 
بال�شافــة اىل ان هــذه امليــاه التــي ي�شطــر املواطن 
ل�شرائهــا ل تخ�شــع للفح�س ملعرفة مــدى �شحتها، 
حيــث يتم نقــل املياه من القــرى املجــاورة مبا�شرة 
عــرب ال�شهاريــج التي قد تكــون ملوثة، وهــذا يدفع 
املواطنني ل�شراء مياه مفلرتة لل�شرب واقت�شار مياه 
ال�شهاريــج علــى ال�شتخدام املنزيل، مــا ي�شكل عبئا 
ا�شافيا على ال�شرة، كمــا ان �شح املياه يدفع بع�س 

العائالت ل�شتخدام املياه وان كانت ملوثة .

رئي�ص �لبلدية يحذر
وقــال رئي�س جمل�س قــراوة بني زيد جــودت �شاكر 
حجيجــي ان معاناة اهــل القرية تتفاقــم ل�شتمرار 
انقطــاع امليــاه وعــدم التوزيــع العــادل للمياه بني 

القــرى املجــاورة من قبل بلدية بنــي زيد، وا�شاف 
ان البلديــة توجهــت اىل كافة اجلهــات املخت�شة يف 
حماولــة منهــا لإيجــاد حل جــذري للم�شكلــة، ومع 
و�شول عدد ال�شــكان القرية اىل حوايل 4000 ن�شمة 
تــزداد احلاجة للمياه بينما 60% من اهايل القرية ل 
ت�شلهــم املياه متهما بلدية بني زيــد ب�شوء التوزيع 
وتخريــب العــدادات، مو�شحــا ان ذلــك يظهر ذلك 
يف فواتــري امليــاه املرتفعــة التــي تعطــى للمواطن 
والنقطاع الدائم للمياه وعدم �شخ الكمية املطلوبة 
التــي يتوجب �شخها من قبل بلدية بني زيد للقرية، 
واملطالبــة باأخــذ احلــد الدنــى مــن اهــل القريــة 
وتكاليــف ال�شيانــة بينمــا ل ي�شلهــم احلــد الدنى 
مــن امليــاه وينعم 40% من اهــايل القرية يف املياه يف 
املناطــق املنخف�شة وينحــرم منها �شــكان املناطق 

املرتفعة. 
وحــذر رئي�ــس املجل�ــس مــن ا�شتمــرار هــذه الزمة 
م�شيفا انه ا�شطر لتحري�س املواطنني على عدم دفع 
فواتري امليــاه كذلك اللجوء للتفاو�ــس بالقوة يف ظل 

جتاهل كافة اجلهات امل�شوؤولة لهذه امل�شكلة.
ولفــت عــرار النظــر اىل ان اهــايل القريــة مــا زالــوا 
يتزودون باملياه بالو�شائــل التقليدية مثل جمع مياه 
المطــار يف ف�شــل ال�شتاء و�شراء امليــاه بال�شهاريج 
التي ت�شــكل عبئا اقت�شاديا علــى املواطن او التزود 

باملياه من الينابيع والقرى املجاورة. 

ف�شل مذكرة �لتفاهم 
ويف نف�ــس ال�شيــاق حتــدث جمــال املالــوخ ع�شو يف 
جمل�ــس قراوة بني زيد عن مذكــرة تفاهم مت طرحها 
بالتفــاق بني بلدية بني زيد وجمل�س قراوة من اجل 
تزويــد القريــة بخط فرعي مــن خزان النبــي �شالح 
حيــث ت�شبــح للقرية �شبكــة م�شتقلة عــن بلدية بني 
زيد وهنــا ت�شتلم بلديــة قراوة كل مــا يتعلق باملياه 
مــن �شيانــة وت�شديــد الفواتــري والتوزيــع العــادل 
للميــاه للمواطنــني، وبناء على هــذه املذكرة ت�شبح 
ح�ش�ــس ا�شتهــالك املواطن للميــاه �شهرية ول يحق 
لحــد العرتا�س على عدم توريد امليــاه اإذا ا�شتهلك 
كل ح�شتــه وانقطعــت املياه من امل�شــدر لإجراءات 

ال�شيانة.

حتى �ملياه �أ�شبحت بالتق�شيط
املواطنــة مرمي �شنيف تقــول اإن املياه مل ت�شلهم منذ 
�شهور واأ�شبح همهم الوحيد هو الرت�شيد يف ا�شتهالك 
املياه اىل حــٍد كبري للتخفيف من معاناة نق�س املياه، 
ونوهــت اىل العبء الكبري الذي يقــع على عاتق رب 
ال�شــرة ب�شــراء �شهاريج املياه حيــث ي�شل �شعر 3 
كــوب اىل 120 �شيقال �شمــن �شل�شلة تو�شل للح�شول 
على ال�شهاريج يف ظل ارتفاع الطلب عليها يف القرية.
وت�شيف �شنيف اأن املياه يف حني و�شولها عرب ال�شبكات 
ت�شــل بالتق�شيــط ول تتعــدى ليلــة واحدة مــن �شخها 
للحــارة التي ت�شكــن فيها حتى تعود لتنقطــع لأيام ول 
تفي بحاجتهم. وعربت عن حالة الحباط التي �شيطرت 
عليهــم وحرمتهــم مــن متعــة ال�شيــف و�شهــر رم�شان 
الف�شيــل حيث باتوا يقت�شدون ب�شكل كبري يف ا�شتخدام 

املياه لعدم مقدرتهم على دفع ثمن ال�شهاريج.

دور �لبلدية يف حل �الأزمة
مــن جهتــه، اأو�شــح املهند�س حممد عبــد العال 
م�شــوؤول امليــاه يف منطقــة الو�شــط دورهــم يف 

ال�شعي حلــل م�شكلة املياه التــي ارتبطت بعدة 
ا�شباب منها: �شوء التوزيع و�شعف المكانيات 
لتطويــر ال�شبكــة وعــدم وجــود هّوايــات داخل 
عــدادات امليــاه ما يح�شــب على املواطــن كمية 
الهــواء اىل جانــب �شــح امليــاه، كذلــك احلاجــة 
لرتميــم العــدادات، م�شــريا اإىل مماطلــة بلديــة 
بنــي زيــد يف �شيانتها، علمــا اأن بلديــة بني زيد 
هــي امل�شوؤولة عن توزيع امليــاه لقرى بني زيد، 
بال�شافة اىل عدم عدالة توزيع املياه بني القرى 
املجــاورة وعــدم وجــود م�شخــة عــرب خــزان 
النبــي �شالح، ما يزيد من كميــة املياه املفقودة 
وعودتهــا اىل ا�شرائيل وعــدم ا�شتفادة قرى بني 

زيد منها.
واكــد ان حــل امل�شكلــة يتمثل با�شتخــدام اخلزان 
نتيجــة  لكــن  �شالــح  النبــي  يف  بنــاوؤه  مت  الــذي 
الع�شــاب  تراكمــت  والهمــال  املتابعــة  عــدم 
ال�شــارة وا�شبــح ما حــول اخلزان ملوثــا لغياب 
الرقابــة م�شتغربــا من جتاهل هذا اخلــزان، الذي 
الزمــة  حــل  بالمــكان  وترميمــه  با�شتخدامــه 

و�شينعم اهايل قرى بني زيد باملياه.
وقال ان حل امل�شكلة لي�س بتوجيه التهامات امنا 
برتميــم خزان النبــي �شالح، وا�شــاف ان رئي�س 
بلديــة بني زيد قدم قراءات لعــدادات املياه تبني 
كميــة املياه التــي ت�شل لهــايل قرية قــراوة بني 
زيــد وهــذا ما ك�شــف امل�شكلــة التي متثلــت بعدم 
وجــود هوايــات داخــل العــدادات وان امل�شكلــة 
حتتــاج ل�شعي متوا�شل ون�شاط مــن قبل روؤ�شاء 
البلديــة ولي�ــس اللجــوء لفعاليــات �شلبيــة حلــل 
الزمــة كتحري�س �شكان القريــة على عدم ت�شديد 

الفواتري. 
وقــال عبد العــال ان اع�شاء جمل�س قــراوة بني زيد 
طالبوا يف اجتماع مع الوزير حلل الزمة وانهم على 
ا�شتعــداد لرتتيب هذا الجتمــاع، مبينا ان الجتماع 
يجــب ان حت�شره جهــات م�شوؤولــة واحلكم املحلي 
واملحافظة كو�شيلة �شغــط على بلدية بني زيد حلل 

الزمة .

بريزيت بجامعة  الإعالم  دائرة  يف  • طالبة 

4 �آالف مو�طن يف قر�وة بني زيد يدفعون ثمن �لهو�ء �ملاّر يف �شبكة �ملياه
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العربيــة هي فعاًل �شرورة للفل�شطينيــني، ولكن تعلم اللغة 
الإجنليزيــة ل يقــل اأهميــة عــن العربية، حيــث اإنهــا اأداة 
ملخاطبــة املتلقــي الغربــي الذي قــد يتاأثر بروايــة املواطن 

الفل�شطيني اأكرث من رواية ال�شيا�شي الفل�شطيني.

�الإجنليزية لك�شر �حل�شار
اإبراهيم ال�شحباين، مدير عام مراكز ال�شالم التعليمية، وهي 
الوكيــل احل�شــري لكلية كامربيــدج الربيطانية يف فل�شطني 
ووكيل معتمد لعقــد امتحان اختبار اللغة الجنليزية كلغة 
اأجنبيــة )التوفــل( قــال اإن الأهــايل يف قطــاع غــزة يدركون 
اأهميــة اللغــة الإجنليزيــة يف احليــاة الأكادمييــة واملهنية 
وهــو مــا يجعلهم يبحثــون ويحثــون اأبناءهم علــى اغتنام 
اأيــة فر�شة منا�شبة لالنخــراط يف دورات وبرامج ميكن من 
خاللهــا تعلم اللغة الجنليزية واتقانهــا، اإدراكاً منهم باأنها 
مفتــاح للنجاح واأداة مهمة لتقلــد الوظائف وللح�شول على 
املنح الدرا�شية يف جامعات اخلارج، واحل�شول على فر�س 

اأف�شل يف احلياة.
واأكد اأن ن�شبة كبرية من الذين ينخرطون يف برامج ودورات 
املراكز هــم من ال�شباب واخلريجني اجلامعيني الذين اأنهوا 
الثانويــة العامــة، حيــث اإن الكثــري مــن التخ�ش�شــات يف 
اجلامعــات الفل�شطينيــة اأي�شاً اأ�شبحــت ت�شرتط احل�شول 

على التوفل وبدرجة معينة للقبول.
ونــوه اإىل اأن الأطفــال يف قطــاع غــزة اأي�شاً التفتــوا لأهمية 

اللغــة الإجنليزيــة "وهو ما كان وا�شحــاً يف برناجمنا الذي 
اأطلقنــاه لأول مرة بعنوان "كامربيــدج كيدز" حيث التحق 
فيه 250 طفاًل من عمر )7-15( عاماً حيث �شيتم تخريجهم 
يف القريــب و�شيعربون عــن جتربتهم وعن بع�ــس الق�شايا 
الوطنيــة باللغة الجنليزية ومنها ان�شمام فل�شطني ملحكمة 
اجلنايــات الدوليــة"، م�شريًا اإىل اأن نخبــة من قادة املجتمع 

املحلي واملدين والدويل �شيح�شرون هذا التخرج.
وقــال ال�شحبــاين: "هنــا تــربز اأهميــة اأخــرى لتعلــم اللغة 
الإجنليزيــة خا�شــة لأهــايل قطــاع غــزة حيــث ميتلكــون 
اآلمهــم واآمالهــم  الغــرب والتعبــري عــن  الأداة ملخاطبــة 
ومعاناتهــم ب�شبــب ح�شــار الحتــالل الإ�شرائيلــي امل�شدد 
باللغــة الإجنليزيــة، وهو خطــاب يوؤثر يف املتلقــي الغربي، 
وهــو مــا ن�شعــر بــه عندمــا نعقــد حفــالت التخــرج للطلبة 
ويبــداأون باحلديث عن خمتلف الق�شايا الفل�شطينية باللغة 
الإجنليزية مثل ق�شيــة املعتقلني واحل�شار وذكرى النكبة 
ويــوم الأر�س وغريها مــن املنا�شبات والق�شايــا الوطنية، 
م�شــريًا اإىل اأنه يتم ن�شر كل هذه الحتفالت وامل�شامني على 
مواقع التوا�شل الجتماعــي املختلفة وهو ما ي�شمن املزيد 

من الن�شر والتاأثري.
يذكــر اأن ثمــة حتديــات تواجــه عمــل مراكــز تعليــم اللغة 
الإجنليزيــة يف القطــاع اأهمها حالة عدم ال�شتقــرار الدائم، 
واحل�شار امل�شدد منذ اأكرث من ت�شع �شنوات؛ وهو ما يعيق 
حركة التبادل الثقايف ويعيق حرية احلركة والتنقل، ناهيك 

يف غ�����������زة.. �إق������ب������ال ع����ل����ى ت���ع���ل���م �الإجن���ل���ي���زي�������������������ة ل����ف����ك �حل���������ش����ار وحت���������ش����ني ف�����ر������ص �حل����ي����اة

خلود ع�شاف.. ينطبق عليها القول "اإن لكل جمتهد ن�شيبا"، اإذ بداأت 
م�شــرية الألف ميل بخطوة وبذلت جهودا حتــى اأ�شبحت اأول امراأة 
ت�شغــل من�شب رئي�ــس حترير لوكالة ر�شميــة يف فل�شطني، خلود الأم 
وال�شحافيــة، هــذا ما يقولــه عنها زمالوؤهــا ال�شحافيــون اأينما ذكر 
ا�شمها. كيف كانت بدايتها بالعمل ال�شحايف؟ وماذا اأجنزت لت�شل اإىل 
من�شبها هذا؟ وماذا �شتطور يف وكالة الأنباء واملعلومات الفل�شطينية 

"احلال" بها. لقاء  خالل  ع�شاف  عليه  اأجابت  ما  هذا  "وفا"؟ 
التحقت ع�شاف يف بداية حياتها بجامعة النجاح الوطنية لدرا�شة 
الإعــالم والعلــوم ال�شيا�شيــة وخالل الدرا�شــة بــداأت النتفا�شة 
الأوىل مــا جعــل املنطقة جاذبــة ملعظــم و�شائل الإعــالم العاملية، 
فبــداأت العمل يف ال�شنة الدرا�شية الثانيــة كمرا�شلة لوكالة الأنباء 
اليطالية، تقوم بتغطية انتهاكات الحتالل يف منطقة �شمال ال�شفة 
من خالل مكتب الوكالة يف رام اهلل. وذلك رغم �شعوبة املوا�شالت 
والإغالقــات واحلواجز يف تلك الفــرتة. مبينة اأن "تخرجي يف عام 
1994 جــاء مع قيام ال�شلطة الوطنيــة وان�شاء موؤ�ش�شات اإعالمية 
مثــل هيئة الإذاعــة والتلفزيــون، فبــداأت العمــل يف اإذاعة �شوت 
فل�شطني كمحــررة اأخبار ومقدمة برامج، وكنت يوميا وملدة �شنة 

اأتنقل من بلدة عرابة يف حمافظة جنني اإىل مدينة اأريحا". 
وانتقلــت ع�شاف للعمل كمرا�شلة لوكالة وفا مبدينة جنني، يف عام 
1998 اإىل عــام 2006 الذي متت فيه م�شــادرة حمتويات الوكالة 
ومالحقــة العاملني فيها مبقر التحريــر الرئي�شي بقطاع غزة اأثناء 
النقالب. فانتقلت ع�شاف يف ذات العام للعمل كم�شوؤولة الإعالم يف 
اللجنــة الوطنية لليون�شكو، حتى اأقامــت وكالة وفا مقرا للتحرير 
الخبــاري يف مدينة رام اهلل، فعــادت ع�شاف للعمل فيها كمحررة، 
ليتم تعيينها بعد عام واحد مديرة للمرا�شلني ملدة �شت �شنوات اإىل 

اأن ت�شلمت من�شب رئي�س التحرير التنفيذي يف حزيران املا�شي. 
وعــن راأيهــا بت�شلــم املن�شــب وتلقيها للخــرب، قالت ع�شــاف: "مل 
اأتفاجاأ بخرب تعييني بهذا املن�شب، فاأنا اأوؤمن مببداأ تكافوؤ الفر�س 
وهــذا و�شع طبيعي اأن اأكون اأنا اأو اأحــد الزمالء يف هذا املن�شب، 
لأن اأي �شخ�س يعمل ويجتهد قادر على املناف�شة، ولكن ما اأثار كل 
هذا ال�شدى هــو كوين اأول امراأة �شحافية ت�شتلم هذا املن�شب، يف 

الإعالم الر�شمي ب�شكل عام ويف وكالة الأنباء الر�شمية".

زميالت كثري�ت ممكنات ولكن..
وحــول عــدم تواجد الن�شــاء يف مراكز �شنع القــرار يف املوؤ�ش�شات 
العالمية قالت ع�شاف: "لدينا عدد كبري من ال�شحافيات الكفوؤات 
ليكــن علــى راأ�ــس املوؤ�ش�شــات الإعالمية ولي�ــس فقــط بالتحرير؛ 
ولكــن لالأ�شــف اأن واقــع الإعــالم الفل�شطينــي كواقــع املوؤ�ش�شات 
الفل�شطينيــة كافــة التي غالبا ما جنــد على راأ�شها ذكــورا"، فهذه 
النظــرة الأبويــة الذكوريــة ال�شائــدة ل متكن اإل عــددا قليال جدا 
مــن الن�شاء من الو�شول اإىل مراكز �شنــع قرار، موؤكدة اأن الن�شاء 
اللواتــي ا�شتطعــن الو�شول قالئــل جدا؛ ولكن هــذا ل يعني عدم 
وجــود زميــالت كفــوؤات، فاملــراأة الفل�شطينيــة �شاحبــة ب�شمــة 
بــارزة يف العمــل ال�شحايف تاريخيا فهناك الكثــري من ال�شحافيات 
الفل�شطينيــات �شاهمن يف تاأ�شي�س و�شائل اإعــالم عاملية مثل مونت 
كارلــو وبي بي �شــي، ولكن النظــرة املجتمعية هــي التي حتد من 

و�شول ال�شحافيات ملراكز �شنع القرار.

خطاأ �لتمييز ل�شالح �لن�شاء فقط
وقالت ع�شاف حول دورها جتاه ق�شايا املراأة باأنها �شتكون اأكرث تلم�شا 
لحتياجــات وم�شــاكل املراأة كونها امراأة. موؤكــدة اأن هذا ل يعني اأن 
يكون عدد ال�شحافيات يف التوظيف اأكرث على ح�شاب ال�شحفيني فقط 
لكونهــن ن�شاء اإمنــا �شيكون هناك تكافوؤ فر�س وبــاب املناف�شة مفتوح 
للجميــع وعلى اأ�شا�س الكفــاءة لي�س على احل�شاب املهني وملجرد اأنها 
اأنثــى، فال�شحافية املتمكنــة �شت�شل ملنا�شب عليــا تلقائيا ولن يكون 
اأمامهــا اأي عوائــق يف الوكالة. مو�شحة "اأن عــدد ال�شحافيات بواقع 
العمــل يف وكالــة وفا ي�شــكل ما ن�شبته حــوايل 45% من عــدد العاملني 

فهناك �شحفيات تاريخيا يعملن بالتحرير ويف امليدان". 

من �إعالم ر�شمي �إىل �إعالم عمومي
وحــول التغيريات التي ت�شعى لإ�شافتهــا للوكالة، اأو�شحت ع�شاف 
نظرتهــا لتحويــل الوكالة من اإعــالم ر�شمي اإىل اإعــالم عمومي، وهذا 
مــا �شعت اإليه حتــى بوجود رئي�س التحرير احلــايل ال�شابق ورئي�س 
الوكالــة علي ح�شني، موؤكدة "اأن هذا ما بداأنا العمل عليه مع �شيادة 

خلود ع�شاف.. �أول فل�شطينية ت�شغل رئي�ص حترير �لوكالة �لر�شمية

الرئي�ــس حممود عبا�س و�شنكمل، كما �شنتطرق لأمور مل نكن نتطرق 
لها كوكالة اأنباء ر�شمية و�شنو�شع مداركنا، وجمالت عملنا". 

مــن م�شوريــن  الوكالــة  العاملــني يف  عــدد  تو�شيــع  �شيــاق  ويف 
ومرا�شلــني وغريهم قالت ع�شاف: "نحن كاإعالم ر�شمي حمكومون 
بقانــون اخلدمة املدنية بالتايل فنحــن ل�شنا كاملوؤ�ش�شات اخلا�شة، 
وهــذا جزء من الإجحاف الــذي دوما ننا�شد بــه امل�شوؤولني الذين 
ل يهتمــون ب�شــكل كاف بالإعــالم علــى اأهميته، ورمبــا مل ت�شلهم 
بعــد �شــورة اأن معركتنــا احلالية مــع العامل هي معركــة اإعالم؛ 
لالأ�شــف ال�شديــد اأننــا نعامــل كموظفــني يف اأي وزارة ورمبا حتى 
عــدد اعتمادات وقبــول املوظفني للوكالة اأقل بكثــري من الوزارات 
الأخــرى، فنحــن ن�شــارع لعــام كامل حتــى نح�شل علــى خم�شة 
اعتمادات ومعروف اأنها لن تكون لإعالميني فقط فالوكالة بحاجة 
ملوظفــني مبختلف املجــالت، بالتايل هي توزع ح�شــب احتياجات 
الوكالــة ب�شكل عــام". اأمــا على �شعيــد تطوير العمــل الإلكرتوين 

للوكالــة، فقالت ع�شاف: الوكالة تعاين مــن �شعف اإلكرتوين ب�شكل 
عــام ومن املفرت�ــس اأن يكون لديهــا اأجهزة تواكب ثــورة الإعالم 
العاملــي، مو�شحة "اننا بهذا اأي�شا حمكومــون فيه بقانون وزارة 
املاليــة، وجمل�س الوزراء، حيث اإن لدينــا �شحافيني قادرين على 
مناف�شــة الإعالم العاملي ب�شكل جيــد ولكن لالأ�شف نحن حمكومون 

بالمكانيات املتوا�شعة جدا". 
ووجهــت ع�شــاف ختامــا ن�شيحتهــا لل�شحافيــني وال�شحافيــات 
"اأنه عليكم عدم الياأ�س والإحباط اإطالقا، فنحن جميعا نتعر�س 
لكبــوات مب�شريتنــا املهنيــة، ولــو اأن اأي �شخ�س يتعر�ــس لكبوة 
ا�شت�شلــم، فقد حدد م�شتقبله. فمــن ي�شع هدفا اأمامه �شي�شل اإليه، 
اإ�شافــة للتمكني، فال�شحايف اذا اراد الو�شول، فعليه تطوير نف�شه 

مهنيا واأكادمييا".
 

بريزيت جامعة  يف  الإعالم  دائرة  من  حديًثا  • خريجة 

 هبة عساف

 سمر الدريملي
تعج مراكز وموؤ�ش�شات تعلم اللغة الإجنليزية يف قطاع غزة 
وعلــى مدار العام بالطلبة والوافدين لالنخراط يف الدورات 
والربامــج املختلفــة التي متكنهم مــن تعلم اللغــة واإتقانها 

وممار�شتها باحرتاف كلغة ثانية بعد اللغة العربية.
تزايد الطلب على درا�شــة اللغة الإجنليزية لتح�شني فر�س 
العمــل والدرا�شــة لل�شبــاب والأداء التجــاري واحل�شــول 
علــى فر�س خمتلفة ذات قيمــة يف الداخل واخلارج؛ اأ�شبح 
ظاهــرة وا�شحــة يف القطــاع املحا�شــر منــذ اأكرث مــن ت�شع 

�شنوات.

�أحتاج "�لتوفل" و"�الأيلت�ص"
اأحمــد اأبو نــدا )26 عاماً( خريج متري�ــس منذ العام 2010 
قــال اإنــه انخرط يف الــدورات التدريبية التــي يعقدها مركز 
الأمدي�شــت بغــزة من امل�شتــوى ال�شابــع حيث اإنــه يحتاج 
للح�شــول علــى التوفــل بعــد اأن طلــب منه للح�شــول على 
موافقــة يف جامعــة يف الوليــات املتحدة الأمريكيــة لإكمال 

درا�شة املاج�شتري فيها.
واأ�شــاف: "اللغــة الجنليزيــة مفتــاح لأغلــب الوظائف يف 
غــزة، وبــكل الأحوال اأنــا م�شتفيد علــى جميــع الأ�شعدة، 
فــاإن مل اأجنح يف الو�شــول للجامعة يف اأمــريكا؛ �شاأجنح يف 
احل�شــول على وظيفــة، اإىل جانب �شعــوري بالثقة بالنف�س 

عنــد التعريف عن نف�شي وعــن بلدي باللغة الإجنليزية لأي 
اأجنبي". 

واأكــد اأنه عرب مواقــع التوا�شل الجتماعي يتحدث اإىل كثري 
مــن الأ�شدقــاء يف اخلــارج باللغــة الإجنليزيــة ويتناق�ــس 
معهــم يف الكثري من الق�شايــا الفل�شطينية التي يجد اأن هناك 
جهــاًل كبريًا بها لدى الغرب، حيــث يحاول حت�شني وتعديل 
ال�شــورة النمطيــة ال�شائــدة عــن الفل�شطينيــني ل �شيما يف 
القطاع، عل مثل هذه املحاولت، واإن كانت ب�شيطة، ت�شاهم 
يف جتنيــد �شعوب الغرب ل�شالح ق�شيتنــا العادلة؛ ومن ثم 

قد ي�شكل ذلك �شغطاً على �شناع القرار يف بلدانهم.
اأمــا و�شيــم العجرمــي )20 عامــاً( وهــو �شــاب مــن اأ�شول 
جزائريــة ويقيــم يف غــزة، فقــد اأنهــى العديــد مــن دورات 
اللغــة الإجنليزية وبجميع امل�شتويــات اإ�شافًة اإىل اجتيازه 
دورة التح�شــري لـ)نظام اختبار اللغــة الإجنليزية الدويل( 
"الأيلت�ــس"؛ وقــال اإنــه يع�شق تعلم اللغــات، واإىل جانب 
اإتقانــه العربيــة والفرن�شيــة فهو يحــب اللغــة الإجنليزية 
باعتبارها لغة عاملية ولغة جتــاوز احلدود والقارات، على 

حد تعبريه.
واأكــد اأنــه ينوي بعد اتقانــه لالإجنليزية التقــدم جلامعة يف 

اخلارج ملوا�شلة درا�شته الأكادميية.
واعتــرب العجرمــي اأن تعلــم لغــة العــدو واملتمثلــة باللغة 
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يف غ�����������زة.. �إق������ب������ال ع����ل����ى ت���ع���ل���م �الإجن���ل���ي���زي�������������������ة ل����ف����ك �حل���������ش����ار وحت���������ش����ني ف�����ر������ص �حل����ي����اة
عن التكلفة الباهظة التي تتكبدها املراكز نتيجة �شح الوقود 
والعتمــاد ب�شــكل متوا�شــل على املولــدات، كمــا اأن حركة 
ال�شفــر للطلبــة احلا�شلــني علــى منــح درا�شيــة يف اخلارج 
مرهقــة و�شاقــة ب�شبــب الإغــالق املتوا�شــل للمعابر، حيث 
ي�شطر بع�س الطلبة لتاأجيــل الف�شل الدرا�شي اأو اللتحاق 

متاأخرًا".

من�شة �النطالق
مــن جهتها قالت رنا ح�شــني، مدربة لغة اإجنليزية، اإن هناك 
وعيــا يف غــزة اأكرث مــن ذي قبــل لأهمية اللغــة الإجنليزية 
واإقبــال وا�شحا لتعلمها وخا�شًة من قبل ال�شباب والفتيات 
الذيــن اأ�شبحــوا اأكــرث اإدراكاً لأهمية اللغــة الإجنليزية يف 
حت�شــني فر�شهــم يف احليــاة الأكادميية واملهنيــة، م�شريًة 
اإىل اأنــه على الرغم من حالة احل�شــار والو�شع القت�شادي 
ال�شعب ل �شيما بعد العدوان الإ�شرائيلي العام املا�شي، اإل 
اأن اأعــداد الطلبــة امللتحقني بالربامج املختلفــة لتعلم اللغة 
يف اطــراد عامــاً بعد عام حيــث يعتربونهــا من�شة النطالق 

لتحقيق اأحالمهم وطموحاتهم.
واأ�شافــت: هناك اإقبال وا�شح علــى تعلم اللغة الجنليزية 
ل �شيمــا يف فــرتة ال�شيف حيث يتم ا�شتثمــار فرتة الإجازة 
اأغلــب  اأن  اإىل  يف املخيمــات املعرفيــة والتثقيفــة، م�شــريًة 
امللتحقــني بالــدورات يف اأيام ال�شيف تــرتاوح اأعمارهم من 

12 لـ 17 عاًما، ويف الأيام العادية من 17 فما فوق.

خ�شيــة علــى نف�شهــا من الياأ�ــس، اختــارت اخلروج عــن املاألوف 
مبجتمعهــا علــى اأمــل ان تغــري حالهــا، فبعدمــا باتــت ال�شهــادة 
اجلامعيــة ل توفر فر�س عمل للخريجني، لقلتها، خلقت اخلريجة 

لنا بكر فر�شتها دون تو�شل الوظيفة هنا او هناك.
تقــول لنا عدنــان بكر البالغة مــن العمر 27 عامــاً، وتعي�س يف 
قريــة قــرية ق�شــاء �شلفيــت، وهي خريجــة خدمــة اجتماعية 
مــن جامعة القد�ــس املفتوحة اإن "طريقي مل يكــن �شهال، لكني 
جعلتــه �شهــال باإرادتي وطموحــي فالأبد اأن ل تر�شــى بالقليل 

لتاأخذ الكثري". 
وت�شيف بكر اإن من الطموحات التي كنت اأ�شعى لها اأن يكون لدي 
م�شروعي اخلا�س بغ�س النظر عن نوعه، واأنه يف اأواخر درا�شتي 
اجلامعية بــداأت بالتفكري باإن�شاء م�شروع، وبــداأت البحث ب�شكل 
معمــق عن نوعيتــه، فوجدت اأن م�شــروع "املعاطة- حمل دجاج 
وجممــدات" منا�شب، خ�شو�شا اأنه غري متوفر يف قريتي، واأن من 
الأ�شباب التي دفعتني لذلك هو اأنه ل يوجد لدينا اي م�شدر دخل 
فاأنا م�شوؤولة عن عائلتي خ�شو�شاً اأن اأبي عاطل عن العمل ولدي 

اأخ واأخت يدر�شان باجلامعة.

مر�فقة د. عزمي
وبينــت بكــر اأنــه بالبدايــة كان لديها بع�ــس التخوف مــن ان�شاء 
هــذا امل�شروع: "اخلــوف كان م�شيطرا علي، ولكــن �شيئا ف�شيئا، 
وبــالإرادة التي متلكتني، تطــور الأمر بعــد م�شاركتي يف برنامج 
اأمــل التابع ملوؤ�ش�شــة "مفتاح" الذي انتهــى مبرافقتي لل�شخ�شية 
القيادية د. عزمــي ال�شعيبي، وهو مفو�س موؤ�ش�شة "اأمان"، ومن 
خــالل هذه التجربة قمت بالتخل�س مــن التخوف يف داخلي، فهذه 
التجربــة غريتنــي، فالدكتــور كان يقــول يل دومــا اإن البداية هي 
�شــرارة جتعلك تنطلق. يف البدايــة خاطرت اأو بادرت، وجنحت، 
كان هناك تقبل كبري من العائلة واملحيط، ولكن ل يخلو الأمر من 
وجــود معار�شني من القرية لعدم تقبل وجــود فتاة يف "معاطة" 
دجــاج لتلحقهــا ت�شــاوؤلت: "�شــو بدهــا تقعــد مبعاطــة دجــاج 

ت�شاوي".

مل حت�شل على فر�شة فانتزعتها
وتتابع بكر: "هناك اآلف اخلرجني دون وظائف ووجود الطموح 
وامل�شوؤوليــة جتــاه نف�شي وعائلتــي دفعني للم�شــي قدماً وخلق 
فر�شتــي خا�شــة، بالإ�شافة لذلــك فهناك ر�شالة اأمتنــى اأن ت�شل 
للن�شــاء اأول ومن ثم اإىل كافة املجتمع، فاملجتمع الذي انتمي اليه 
يف الوقــت احلــايل منفتح نوعا ما وهناك ن�شبــه تعليم ل باأ�س بها، 
فكوين نا�شطة يف القرية وخارجها ولدي اجنازات وعالقات باأفراد 
القريــة من ن�شــاء ورجال، حتى اإن ن�شبة كبــرية منهم يقدمون يل 

الدعم با�شتمرار.
وت�شيــف بكر اأن مــن الأحداث التــي اأثرت فيها ودفعتهــا لإن�شاء 
امل�شــروع هو "الإدراك اأن املــراأة كلما كانت قوية اقت�شاديا كانت 
لديهــا القوة يف اتخاذ القــرار واأن تكون م�شوؤولة عن نف�شها، واأنه 
كلمــا كانت لديهــا احلرية اأكرث ل تنتظر اأن ميــن عليها اأحد، ومع 
الوقــت ت�شبح موؤثره اأكــرث يف اأ�شرتها، وكذلك مــن اإمياين املطلق 
بــاأن املــراأة عن�شر فعــال جدًا يف التنميــة وكذلــك اأرى الكثري من 
الن�شــاء يف جمتمعي ممن يتعر�شن للطالق اأو وفاة الزوج اأو اأحد 
الوالديــن ويف النهاية يكون م�شريهن ومــا يتعر�شن له هو اإهانة 

وذل ب�شبب اعتبارهن عالة على املجتمع" . 

لنا �شاحبة �لتغيري
وعــن هذه النعطافة الجتماعية تقول لنا: "اأريد من هذا التغيري 
اأن اأقــوم بالتاأثري مبن حويل خا�شة النــاث، طموحي التغري واأن 
يقــال عــن لنا بكــر "�شاحبة تغيــري" اأريــد اأن اأغــري بالفتيات من 
الناحيــة الجتماعية لزيادة فر�شة الن�شاء يف جمال �شنع القرار، 
واأن اأغلــب م�شاكل الن�شاء حتدث لعدم وجــود قرار لهن اأو قدرة 

على تقدميه". 
وتتابــع بكــر: "قيامــي بهــذا امل�شــروع جــاء مــن بــاب التحــدي 
والإ�شــرار على اأن املــراأة قادرة على العمــل ول يوجد اأي مربر 
مينعهــا من ذلك والن�شاء يف جمتمعــي ينق�شهن اجلراأة والتمكني 
واملعرفــة باأهميــة دورها وما لــه اأثر على حياتهــا الجتماعية اأو 
ال�شيا�شيــة وهذا ما يعززه املجتمع الذكــوري الذي من م�شلحته 

اأن تبقــى املراأة يف هــذه الدائرة املغلقة التــي و�شعها فيها، وهي 
املنزل وتربية الطفال".

حلم من �ل�شعب �لتخلي عنه
وبينــت بكــر اأن "امل�شروع كان مبثابة حلم ومــن ال�شعب التخلي 
عنــه، فاملو�شــوع لي�ــس ماديــا بقدر مــا هــو طمــوح وذات، لهذا 
فامل�شــروع �شيبقــى قائمــا وقــد قمت قبــل اأقل مــن �شهــر باإ�شافة 
ت�شنيع غذائــي للم�شروع وهناك �شيدتان من قريتي تقومان بهذه 

املهمة اي الت�شنيع الغذائي".
وت�شيــف: "جتارتــي لي�شت بعيدة عــن جمال درا�شتــي لن طبيعة 
امل�شــروع ت�شــب يف تنمية املجتمــع والأ�شرة. هنــاك قبول جمتمعي 
وحتــى من قبل ال�شدقــاء باجلامعة واملوؤ�ش�شات التــي اتطوع بها، 
ولكــن عندما احتــدث معهم عن طبيعــة امل�شروع ت�شيبهــم الده�شة 
وي�شاألوننــي اأن كنــت اعمــل بــه اأم ل، وما هــو راأي املجتمع والأهل 

بعد ذلــك، واأتلقى العديد من التعليقات مثــل )اأنت قوية.. جريئة.. 
رائعة.. يا ريت نعمل هيك.. م�س غلط( وخ�شو�شا من ال�شديقات".
وعــن اجلهات الجتماعيــة التي تدعمها تقول بكــر: "املجموعات 
ال�شبابيــة التي كنت اطلعها على فكرتــي كان افرادها ي�شتغربون 
وتتغــري مالمح وجوههــم، وكنت اجيبهم "مــا ت�شتغربوا ب�س انا 
ملــا بدي افتح م�شروع بــدي اأ�شوف �شو طبيعــة املجتمع والبيئة 
ومــاذا يحتــاج ومن خالل ذلــك وجدت اأن معاطــة الدجاج اأف�شل 

�شيء، واأنا ل اأرى اأنها م�شكلة". 
وعــن اثر امل�شــروع، تقــول بكر: يوجــد اإقبال علــى امل�شروع من 
املجتمــع والكثــري مــن الن�شــاء يت�شلن حلجــز التو�شيــات على 
دواجن، وهناك تعليقات جيــدة منهن، فبع�شهن يقلن يل: "منيح 

اإنك فتحتي املحل" وهذا بحد ذاته ت�شجيع من الن�شاء.

بريزيت جامعة  يف  الإعالم  دائرة  من  حديًثا  • خريجة 

لنا بكر.. من خريجة جامعة عاطلة عن �لعمل �إىل تاجرة دو�جن
 تحرير بني صخر *
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واخلا�شر يف النهاية هو املجتمع العربي.

�أبو �شحادة: كنت �أقر�أ �ل�شحف ب�شغف
تقــول منــى اأبــو �شحــادة )النا�شــرة(: "يف املرحلــة 
الثانويــة، كنت اأنتظــر يوم اجلمعة- نهايــة الأ�شبوع 
ب�شغــف كبــري، فاأ�شــارع لأقتنــي ال�شحــف العربيــة 
ال�شــادرة يف البالد، كنــت اأقراأ افتتاحيــات ال�شحف، 
والتقارير، وقد تر�شخت اأ�شماء ال�شحافيني يف راأ�شي، 
لكــن الأمــر اختلف متاًمــا حني بــداأت عملــي الأول يف 
ال�شحافــة. اأيقنــت اأن �شحافتنا العربيــة حتولت اإىل 
�شــركات ا�شتثمار، فهمها الأوحد م�شايرة فالن وعالن، 
ولــكل �شحيفة خطوط حمــراء ل تتعداهــا خوفاً على 
م�شاحلهــا واإعالناتها التي لولها ملــا بقيت ال�شحيفة 

قائمة.
وت�شيــف: "�شاأبتعد عن جتربتــي ال�شخ�شية لأتطرق 
لعمالــة الأطفــال يف و�شائــل العــالم العربيــة، طالب 
وروؤيــة  بالتــدرب  يحلمــون  كانــوا  الذيــن  املدار�ــس 
ا�شمائهــم يف ال�شحف العربية، وكانت هيئات التحرير 
ت�شتبدلهــم مبرا�شليها وموظفيهــا للعمل تطوًعا بحجة 
تدريبهم، هذا من جهة، ناهيك عن حتويل ال�شحف اإىل 

م�شدر للبيانات، ل اأكرث".

عيد: حمدودية �ل�شحافة �حلزبية
يتحــدث ال�شحايف ربيع عيــد )عيلبون( عن جتربته يف 
�شحيفــة "ف�شل املقــال"، فيقول: اأعمــل يف ال�شحيفة 
منــذ خم�ــس �شنــوات، وهــي اأ�شبوعية تابعــة حلزب 
التجمــع، وقد تنقلت فيها فعملت مرا�شال ثم حمررا ثم 

رئي�س حترير.
ي�شيــف: "ل توجــد و�شيلــة اإعــالم ل يواجــه فيهــا 
املحــرر بع�س املواقف التي ي�شطــر فيها اإىل التنازل 
عــن ن�شــر اأمــور معينــة، ب�شبــب طبيعــة املوؤ�ش�شة 
الإعالميــة التــي يعمــل فيهــا، وهــذا اأمــر متفــاوت 
مــن موؤ�ش�شــة لأخــرى ويتعلــق بطبيعــة املوؤ�ش�شة 
وارتباطاتــه  تبنيــه  الــذي  الإعالمــي  وامل�شــروع 

ال�شيا�شية والجتماعية".
ويتابــع: "هنــاك حمدوديات معينــة يف ال�شحافة 
احلزبيــة بالــذات، اإل اأنني من خــالل جتربتي، مل 
اأ�شعــر بوجــود مق�ــس الرقيــب يف ال�شحيفــة، اأو 
قيــام م�شوؤول معــني بفر�س ن�شر اأو منــع ن�شر اأي 
م�شامني وفــق اعتباراتــه. بع�ــس الق�شايا كانت 
تــوؤدي اإىل ات�شاع رقعــة النقا�س، وهو اأمر طبيعي 

واإيجابي".
وعــن ال�شحافــة احلزبيــة، قــال: "ين�شــب اهتمامنا 
يف التوجــه ب�شــورة اأو�شع من املفهــوم احلزبي فقط، 
فال�شحيفــة منفتحــة علــى خمتلــف الق�شايــا، حتــى 
يف تنــاول وتغطيــة اأحــداث اأو �شخ�شيــات حم�شوبــة 
علــى حــركات �شيا�شية اأخــرى، وهو اأمــر متيزت فيه 
ال�شحيفــة عــن �شحــف اأخــرى حزبيــة موجــودة يف 

الداخل. ي�شار اإىل اأن الت�شنيف احلزبي غري وارد بتاًتا 
يف تغطية الأحداث اأو ال�شخ�شيات الثقافية اإمياًنا باأن 
الثقافة يجب اأن تكــون فوق احل�شابات احلزبية لأنها 

م�شروع لكل املجتمع، بكافة اأطيافه".
وختــم قائــاًل: "بع�س املواد التي ن�شــرت يف ال�شحيفة 
كنت اأتوقع اأن تخلق اإ�شكالية مع البع�س، لكنني اأعلم 
اأنه لي�س بالإمكان اإر�شاء اجلميع، واأن على ال�شحافة 

اأن تكون حرة مئة باملئة".

كبها: خطاب فئوي فوقي وغري موحد
يتطــرق الباحــث م�شطفى كبهــا اإىل اأزمــة ال�شحافة 
يف الداخــل وارتباطهــا بال�شيا�شــة، فيقــول: حتتاج 
ال�شحافــة اإىل ثالثة عنا�شــر: الطالع على كل ما هو 
جديــد، وت�شميم الراأي العــام، واإعطاء القارئ وقًتا 
ممتًعــا يق�شيه يف القــراءة. وملوازنة هــذه املعادلة، 
فاملطلوب مهنية عالية، لكن الواقع الإعالمي خمتلف 
لدينــا، يف ظل عدم املهنية يف عــامل ال�شحافة، كما اأن 
ال�شحــايف العربــي ل ميلــك املاكنــة الإعالميــة التي 
ميلكها الإ�شرائيليون، وبالتايل، فاإن و�شع ال�شحافة 
املحليــة �شعب، كما اأنــه ل توجد ميزانيــات كافية، 
مــا يعني عــدم القــدرة علــى جلــب اأ�شحــاب اأقالم 
حرة وجديــة. ومل ي�شتطــع الإعــالم العربي تغطية 
امل�شاحــات الكافيــة، ب�شبــب اخلطــاب الــذي يحمله 
هــذا الإعالم، يف ظــل اخلطاب الفئــوي الفوقي وغري 

املوحد.

ناطور: تاأثري �شعيف على �ملجتمع
مــن جهتــه، يقول الكاتــب �شلمان ناطــور: "ال�شحافة 
الفل�شطينيــة ل تقــوم بنقــد املجتمــع، ول تك�شــف عن 
مظاهــر �شلبيــة فيــه، وتناق�شهــا ب�شــكل �شحيح، ول 
تقــوم بدور النقد الإيجابي ملظاهر اجتماعية و�شلبية، 
وبالتــايل، ل يقا�ــس تاأثــري ال�شحافــة العربيــة علــى 
املجتمــع الإ�شرائيلــي، بينمــا تنجــح و�شائــل الإعالم 
العربية باإ�شقاط حكومــات وتغيري �شيا�شات، بينما ل 
جنــروؤ نحــن يف ال�شحافة املحلية بالتطــرق اإىل ق�شايا 

بهذا البعد املو�شوعي".

�شلحت: م�شهد متحول
ويعقــب الباحــث اأنطوان �شلحــت، قائــاًل: "امل�شهد 
الإعالمــي الفل�شطيني يف الداخــل متيز حتى اأوا�شط 
الثمانينيــات ب�شيطــرة تامــة لالإعــالم احلزبي الذي 
يتبــع لالأحــزاب، ثــم وجدنا لحًقــا م�شهــًدا تتحرك 
فيــه و�شائل الإعــالم التجارية، وهــي و�شائل اإعالم 
تقوم بــدور قطري، و�شيًئا ف�شيًئا، بداأ امل�شهد يت�شع 
لي�شمــل �شحفــاً جتارية هــي مبثابة �شحــف حملية 
اأكــرث من كونها �شحًفــا قطرية، وبطبيعة احلال هذا 
ينعك�س اأي�ًشا على اخلطاب الإعالمي الفل�شطيني يف 

الداخل.

جتاربهم حول  وباحثني  �إعالميني  "�حلال" حاورت 

و�ملاأم��ول �ملت��اح  ب��ني  �ملحت��ل  �لفل�شطين��ي  �لد�خ��ل  يف  �ل�شحاف��ة 

 غادة أسعد

الداخــل  ل�شحافيــي  ال�شخ�شيــة  التجربــة  لعــل 
الفل�شطينــي املحتل عام 1948، وتبديــل اأماكن العمل 
با�شتمرار، بــني و�شائل الإعالم املحليــة املختلفة، هي 
دليل وجود اإ�شكالية جدية يف الإعالم املحلي، �شواء يف 
مواقــع النرتنت اأو ال�شحافــة املكتوبة، بينما يختلف 
الواقــع يف الإعــالم املتلفز، فرغــم اأنه ي�شهــد مناف�شة، 
لكن الرتباط بالقنــوات العربية والعاملية، يجعل من 

املهنة اأكرث ربًحا وانت�شاًرا، وهذا هو املطلوب.
�شحافيون كرث تنقلوا بني ال�شحف واملواقع؛ �شحف 
اأغلقــت مكاتبها ب�شبــب العجز املــادي، واأخرى يحلو 
لهــا ر�شم اخلطــوط احلمراء للكتابــة، و�شحف اأخرى 
تنطلــق ثم تتوقف لأن اأ�شحــاب ال�شحف ل عالقة لهم 

مبهنة ال�شحافة.
عن جتارب ال�شحافيني يف الداخل الفل�شطيني املحتل، 
حتدثــت "احلــال" مع عدد منهــم عن واقــع ال�شحافة 
والأفــق املاأمــول يف هــذا املجــال، الــذي يحــاول فيــه 
اأ�شحاب القدرات املهنيــة حتقيق حلمهم بالنت�شار يف 

ظل الو�شع الإعالمي الراهن.

حبيب �هلل: �ل�شحافة 
�لعربية �شتختفي!

تتحــدث حنــان حبيــب اهلل )عــني ماهل( عــن جتربتها 
ال�شخ�شيــة يف مواقع اإنرتنــت بالداخل، فتقول: يف ظل 
الظــروف ال�شعبــة التي يعي�شها املجتمــع الفل�شطيني 
يف الداخــل و�شيا�شــة ت�شييــق اخلنــاق عليــه من قبل 
املوؤ�ش�شــة احلاكمــة، والتــي نلم�شهــا ب�شــكل خا�س يف 
جمال العالم، اإل اإن الإعالم العربي، لالأ�شف ل يتطرق 
للملفات ال�شيا�شية والأمنية، لغياب اجلراأة والتخوف 

من امل�شاءلة القانونية/ الأمنية.
اليــوم، حتولت ال�شحــف املحليــة اإىل �شحف جتارية 
من الطــراز الأول، وتبيع القــارئ منتوجات اإخبارية 
توافــق املعلنــني والداعمــني، بينما تنعــدم املهنية يف 
عــامل ال�شحافــة، فــال موا�شيــع جديــة ول حتقيقات 
�شحافيــة، اإنهــا جمرد مقــالت ل تعــرب يف الغالب عن 

الواقع يف الداخل.
وتعتقــد حنــان، مــن جتربــة �شخ�شيــة، اأن "معظــم 
ال�شحــف املحليــة متــر ب�شائقــة ماديــة، وقــد ن�شهــد 
اختفــاء بع�ــس هذه ال�شحــف، خا�شًة اأنهــا ل حتتفظ 
بكوادر مهنية، ول تراعي القراء، فيما يت�شع ا�شتخدام 

مواقع النرتنت وال�شو�شيال ميديا بكافة جمالته".

�أبو �أحمد: �الإعالم �ملهني يطور �ل�شعوب
تــرى هيــا اأبــو اأحمــد )النا�شــرة( اأن توجــه و�شائــل 
الإعــالم هــو الذي يحــرك الثقافــة املحليــة، اإذ اإن نقل 
اخلــرب وطريقــة �شياغتــه ي�شاهمــان برفــع م�شتــوى 
ال�شحافــة اأو اإ�شعافها، لكن ما مي�س ال�شحافة اليوم، 

هــو ال�شتحــواذ وال�شيطــرة علــى ال�شحيفــة مادًيــا 
وم�شامــني، ولالأ�شــف، بات مالكــو ال�شحــف يقررون 
م�شــري ال�شحافيــني الذيــن در�شوا الإعــالم على مدى 
اأربــع �شنوات، وفجاأًة وجدوا اأنف�شهم حمكومني ملزاج 

�شاحب و�شيلة الإعالم. 

دال�شة: بني �جلدية و�ال�شتخفاف! 
يقــول رائد دل�شــة )البعينة- جنيــدات(: "ميكننا اأن 
ن�شــف ما يجري يف ال�شاحة الإعالمية يف الداخل بحالة 
الفو�شــى، مــن حيــث امل�شامــني اأو امل�شاحــة املتاحة 
لل�شحافيــني يف تاأدية عملهم بحرية اأو حتى من ناحية 
ظــروف عملهــم، وميكن القــول اإن �شريحــة كبرية من 
ال�شحافيــني يف الداخــل يعي�شون اأزمــة و�شراعاً �شبه 
دائــم بني قبــول احليــز املتــاح مهنياً وظــروف عملهم 
واأجورهــم، وهــذا مــا يجعــل عــدًدا مــن ال�شحافيــني 
يرتكــون مهنتهــم ويتجهون للعمل يف جمــالت اأخرى: 
ك�شــركات اإعالن، اأو عالقات عامــة، اأو تدري�س اأو مهن 

اأخرى".
وي�شيــف: "تــكاد تختفــي التحقيقــات ال�شحافيــة يف 
الإعــالم املحلي، يف حني ين�شط اإعالمنــا وراء الأخبار 
ال�شريعة التي ل حتتاج اإىل جمهود �شحايف كبري، مقابل 
التقارير التــي تعتمد على البحــث والتق�شي وحتتاج 
جلــراأة الو�شائــل الإعالميــة وكذلك اإىل دعــم ال�شحايف 
وتخ�شي�ــس مــوارد ماليــة اأكــرب، لكن يف ظــل �شيا�شة 
"املهادنــة واحلياد" ال�شائدة �شيا�شياً واجتماعًيا، اإىل 
جانب اجلانب التجاري، فرتى اأن هذا العمل ال�شحايف 
احلقيقــي �شبه مغيب حملياً، وهنــا يغيب دور الإعالم 
ال�شتق�شائي والناقد الذي يك�شف املعلومات للجمهور 
ويثــري اجلدل والراأي العام، ويتحول بنف�شه اإىل اإعالم 

م�شتهلك للخرب ال�شريع".
الإعــالم  "مقابــل  فاإنــه  دل�شــة،  الإعالمــي  وح�شــب 
التجــاري الــذي اأحتدث عنــه هنالك الإعــالم احلزبي 
الذي يعترب اأكرث جــراأة ونقًدا يف التعاطي مع الأخبار 
املتعلقة بال�شيا�شيات الر�شمية احلكومية، وكذلك اأكرث 
م�شوؤوليــة يف تنــاول الق�شايــا والظواهــر الجتماعية 
املحليــة. اإعالمنا املحلي مبجمله، بــكل اأ�شف، ل يوفر 
مناخاً �شحافيــا مالئماً لعمل �شحــايف حقيقي، ولذلك، 
فــاإن ال�شحــايف ب�شــكل خا�ــس وجمتمعنــا ب�شــكل عام 
يدفعــان ثمناً كبرًيا جــراء ذلك، الأمر الــذي يجعله ل 
يتطــور مهنًيا بال�شكل الــذي ي�شبو اإليــه، ويجد نف�شه 

اأمام العديد من اخليارات اأحالها مر".
وراأى دل�شة اأن املواطنني يفتقدون يف الداخل لل�شلطة 
الرابعــة "امل�شاك�شــة" التــي متجــد حقــه يف املعرفة، 
وهكــذا نفتقد ال�شحافة- الرقيــب، وك�شف امل�شتور يف 
الق�شايــا العامة والف�شــاد يف املوؤ�ش�شــات اجلماهريية 
ويف احلكــم املحلــي، ويف ال�شيا�شــة واحليــز العــام، 

هيا اأبو اأحمدزمنى اأبو �شحادة.م�شطفى كبها.حنان حبيب اهلل.اأنطوان �شلحت.�شلمان ناطور.
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نان�شــي حــوا فنانة فل�شطينية من مدينة حيفــا، تبلغ من العمر 
)22 عامــا(، مييزها حب احلياة وتع�شق الغناء منذ طفولتها، 
غنت يف الكثري من احلفالت واملنا�شبات املهمة- حمليًّا وخارج 
البــالد- وح�شلت على عدة جوائــز فنية، وتتمتع بطلة جميلة 
و�شــوت خمملــي ي�شتحق ال�شتمــاع، طموحــة وتع�شق الفن، 
وهي طالبة جامعيــة تدر�س علم ال�شلوك وت�شعى دائما لإتقان 

اأعمالها.  
وللوقوف على موهبة نان�شي، التقت "احلال" الفنانة ال�شاعدة 
التــي قالــت اإنها بــداأت الغناء يف �شن مبكرة، حيــث كانت املرة 
الوىل التــي اعتلــت بها امل�شرح يف ال�شاد�شــة من عمرها يف حفل 
عيــد الم التــي نظمته املدر�شة وحينها نالــت اإعجاب اجلمهور 

ومن ثم انطلقت مب�شوارها الغنائي.
واأ�شافــت نان�شــي: "الداعــم الول يل كان عائلتــي واأ�شاتــذة 
املو�شيقــى، بالخ�ــس ال�شتاذ املو�شيقي غ�شــان حرب ومن ثم 

ال�شدقاء وحتى يومنا هذا الدعم موجود واحلمد هلل".
يذكــر ان نان�شي ا�شرتكت يف برنامــج "عرفزيون" وحازت على 

اللقب عام 2009، وتغني باللغتني العربية والجنليزية.
وعن جتربتها يف برنامــج "عرفزيون"، قالت نان�شي: "جتربتي 
يف برنامــج عرفزيون جتربة مميــزة وجميلة، اتاحت يل فر�شة 
اكت�شــاف امور جديدة عن نف�شي وعــن �شوتي وقدراتي، ومن 
جانــب اآخــر، انــا مــن الذيــن يوؤمنــون ان الهم مــن اللقب هو 
ال�شتمــرار واملثابــرة، ولكــن ب�شبب انعــدام �شــركات الإنتاج 
وقلــة الطر املحفــزة ولعدة ا�شباب اخرى قّلــت اعمايل الفنية 
لفــرتة معينة وحينهــا �شعــرت بالنق�س والعط�ــس للمو�شيقى 
والفــن فلملمت نف�شي وانطلقت مــن جديد، ومنذ ذلك احلني مل 

ولن اأتوقف باإذن اهلل".
وا�شافــت انها تفاجــاأت من فوزهــا يف برنامــج عرفزيون لي�س 
لعــدم ثقتهــا مبوهبتها بــل لعدم توقعهــا احل�شــول على اكرب 
ن�شبــة ت�شويت وذلــك لنها قادمة مــن مدينة ولي�ــس من قرية 
حيث انه يف القرى يقوم جميع ابناء القرية وبدعم من املجل�س 

بحمالت ت�شويت ملمثل القرية على عك�س املدن.
وقالــت ان لهــا اغــاين خا�شــة مــن �شمنها اغنيــة الفــوز بلقب 
عرفزيــون وهــو بعنــوان "فهمــت كيــف" مــن كلمــات را�شــي 
م�شيلح واأحلان غ�شان حرب وتوزيع الفنان كارم مطر، وقامت 
باإ�شدار اغنية مبنا�شبة عيد الم با�شم "نوارة هنا يا اأمي" من 

كلمات ال�شاعر طوين اأندراو�س واأحلان غ�شان حرب.
وا�شافــت انهــا يف عام 2013 اأطلقــت فيديو كليــب "كل �شنة" 
وهذا الفيديو نال جناحا كبــريا واعجاب اجلمهور حيث كانت 
الوىل مــن نوعهــا للعمل مــع �شركة كرو�ــس ميديــا برودك�شن 

وكانت جتربة ممتعة.
ويف نف�ــس العام تقــول نان�شي: "قمــت باإحيــاء اأول كون�شريت 
مو�شيقــي مــن انتاجــي اخلا�س "كون�شــريت نطرونــا" بقيادة 
الفنــان دروي�س دروي�ــس واغنية اخرى م�شــورة على طريقة 
الفيديــو كليــب مبنا�شبة عيد راأ�س ال�شنــة وغريها من العمال 
والنتاجــات اخلا�شــة، ا�شافة للم�شاركــة باأم�شيات مو�شيقية 

وبرامج تلفزيونية واإحياء حفالت خمتلفة".
واو�شحــت نان�شي انهــا قامت بالغناء مع الفنــان هيثم خاليلة 
يف عر�ــس "الدنيــا غنــوة" مــن انتــاج جمعيــة �شلمــى للفنون 
ال�شتعرا�شيــة ومــن اخراج واعــداد وتدريب الفنانــة فـريـال 
خ�شيبــون، وعن تلــك التجربة قالت: "كانــت مميزة جدا حيث 

قمنــا انــا وهيثم ولول مــرة بالغناء والرق�ــس والتمثيل يف اآن 
واحد يف لوحات فنية غنائية ا�شتعرا�شية راق�شة مميزة".

واو�شحــت الفنانة حوا اأنها تقدمــت للم�شاركة لربنامج "ارب 
ايــدول" لهــذا العام الذي يعترب من ا�شخــم الربامج يف الوطن 
العربي، وقالت "كانت جتربة جميلة وامتنى ان اأتاأهل وا�شتمر 
للمراحــل الخرية وكلي امــل ان اأجنح يف و�شع ب�شمة خا�شة 
واأن اأحتدى نف�شي واحاول اكت�شاف جوانب جديدة عن نف�شي 
مل اعرفهــا من قبل وهذا الربنامج �شيكون بداية جديدة لطريق 

النجاح املن�شود".
وقــال غ�شان حوا – �شقيق الفنانة- ان نان�شي بطبعها طموحة 
ن�شيطــة تعرف كيــف ت�شتغل كل دقيقــة يف حياتها، ومع الوقت 
اكت�شفنــا ان لديهــا مواهــب اخــرى مثــل الرق�ــس والتمثيــل 
فان�شمت لفرقــة �شلمى للفنون ال�شتعرا�شيــة و�شاركت بعدة 
عرو�ــس اهمها عر�س "الدنيــا غنوة" مع الفنــان هيثم خاليلة 

حيث كانت بطلة العر�س.
وا�شــاف: "�شجعتهــا للم�شاركــة بربنامــج ارب ايــدول لنــه 
برنامــج له وزنــه يف الوطن العربي ومن خاللــه ميكن ان ت�شل 
للعامليــة فموهبتهــا ت�شتحــق ان ي�شمعهــا اجلميــع، وانا اوؤمن 

مبقدراتها وادائها و�شت�شل بعيدا جدا يف الربنامج وبعده".
وتابــع غ�شــان: نان�شــي ان�شانــة متوازنــة ب�شكل عــام، وتعمل 
اجواء فرح يف البيت وت�شحكنا يف نهفاتها، ويف الوقت ذاته هي 
ان�شانــة هادئة وواعية، ت�شاعد وجتد حــال جلميع امل�شاكل مع 
انهــا �شغريتنا وهي اول مــن نلجاأ اليه عندمــا ن�شعر بال�شيق 

فت�شغي وتخفف ال�شيق بكل طريقة ممكنة.
وقــال مــارون �شحــادة خطيب نان�شــي عنها: "ان�شانــة حنونة 

�آيدول" "�أرب  برنامج  �إىل  ي�شعد  فل�شطني  من  جديد  ��شم  ح��و�..  نان�شي 

وحمبوبــة تعطي لغريهــا كل �شيء ول تنتظــر املقابل، وتدخل 
القلــب ب�شوتهــا و�شخ�شيتهــا". وا�شــاف: "املو�شيقــى جــزء 
ا�شا�شــي ومهــم يف حياتهــا ول اأتخيــل حياتهــا دون املو�شيقى 
وعلــى راأي نان�شــي املو�شيقــي غذاء الــروح وهــي ل ت�شتطيع 

احلياة دون هذا الغذاء الروحي يوميا".

بريزيت بجامعة  العالم  دائرة  يف  • طالب 

�شمــن عمليــة بحــث وتطويــر ا�شتمرت �شنــة ون�شــف ال�شنة، 
بــداأ يتكّون عمل م�شرحــي بعنوان "احل�شار" حتــاول اأحداثه 
جت�شيد احل�شار عند اجتيــاح مدينة بيت حلم، واأخرج العمل 
املخــرج الفل�شطيني نبيل الراعي )خميــم العروب( واملخرجة 
زوي لفارتيتــي )لنــدن( وي�شــارك فيــه جمموعــة مــن املمثلني 
امل�شرحيــني الفل�شطينيــني )ح�شــن طه، احمــد رخ، في�شل ابو 

الهيجا، احمد طوبا�شي، ربيع حنيني، ميالد قنيبي(.
وخــالل التح�شري للعمل، اأجــرى املخرجان مقابالت مع �شبعة 
من املقاومــني املبعدين بالإ�شافة اإىل اأ�شخا�س تواجدوا داخل 

الكني�شة خالل وقوع احلدث.
افتتــح العمل امل�شرحي يف الرابع مــن ني�شان يف م�شرح احلرية 
مبخيــم جنــني، حيث تزامــن مع ذكــرى ح�شار كني�شــة املهد، 
ومــن ثم بداأت جولــة عرو�س يف ال�شفــة، انتقــال اإىل بريطانيا 
ا  و�شكوتلنــدا لتكملة جولة عرو�س �شخمة مكونة من 26 عر�شً
يف ع�شر مدن خمتلفة، وهي اأكرب جولة عرو�س يقوم بها م�شرح 

فل�شطيني حتى هذا اليوم. 
ويف حديٍث مع املمثل امل�شرحي ح�شن طه ابن قريه كابول عن دوره 
يف م�شرحيــة "ح�شار" وال�شخ�شية التي قــام بتج�شيدها قال: "يف 
اإبريــل عــام 2002 وتزامًنا مع عملية "ال�شــور الواقي"، اجتاحت 
قــوات الحتــالل مدينة بيت حلــم وحا�شرت اأهلهــا. جمموعة من 
املقاومــني الفل�شطينيني ت�شدوا لقوات الحتالل لكن �شرعان ما مت 

دفع هوؤلء املقاومني اإىل كني�شة املهد ليتخذوها ملجاأ لهم".
واو�شــح طــه ان العمــل امل�شرحــي ي�شتذكر الكثري مــن الق�ش�س 
التي تعك�س ال�شمود البطويل والأ�شطوري للمقاومني الذين كانوا 
مــن خمتلــف الف�شائل. اأحدهم اأ�شيب بر�شا�شــة يف بطنة ما اأدى 
اإىل خــروج اأح�شائه والت�شبب برائحــة كريهة جًدا انت�شرت داخل 
الكني�شــة المر الذي �شبــب املعاناة له ولغــريه لكنه رغم ذلك مل 
يخــرج. وا�شتذكر اي�شا ان اأحد املقاومني ا�شيب يف رجله اإ�شابة 
بالغــة قبل دخوله اىل كني�شة املهد، فقد ت�شببت الر�شا�شة بتفتت 

عظم الرجل لكنه �شمد مدة 39 يوًما رغم الأمل واملعاناة.
ويعود طه بذاكرته اىل اليوم الرابع من احل�شار عندما حاولت 
كتيبــة ا�شرائيلية خا�شة اقتحــام الكني�شة، ما ت�شبب بح�شول 

حد اأق�شام الكني�شــة، لكن املقاومني  انفجــار والتهام النــريان لأ
ت�شدوا للكتيبة واأوقعوا خ�شائر ب�شرية يف �شفوفها. 

وخالل احل�شار ا�شت�شهــد 8 اأ�شخا�س داخل الكني�شة بني مدين 
ومقاتل، واأول �شهيد كان قارع اأجرا�س كني�شة املهد.

وج�شــد طه �شخ�شية ابراهيم عبيــات، وعن ال�شخ�شية يقول: 
عبّيــات هو من قياديي كتائب �شهداء الأق�شى يف بيت حلم. كان 
عمــره اآنذاك 28 �شنة وكان اأحد املطلوبني كون اإ�شرائيل تتهمه 
بامل�شوؤوليــة عن تنفيذ عمليات فدائية. اعتقــل مدة 3 �شنوات، 
وكان يقــول اإنــه تعــرف على فل�شطــني من خــالل التجوال بني 
املعتقــالت. خــالل احل�شــار، ويف حماولــة لتحطيــم معنوياته 
اأح�شروا اأمــه اإىل �شاحة الكني�شة لتطلب منه اخلروج وت�شليم 
نف�شــه. لكنهــا قالــت لــه: "واهلل اإذا �شلمت حالك بقطــع البز ايل 
ر�شعــك". عبيــات كان يقــول اإن الحتــاد الأوربي اأكــد لهم اأن 
فــرتة الإبعاد �شتكون �شنة وبعدها �شيعودون اإىل الوطن، واأنه 

كان يف�شل املوت داخل الكني�شة على الإبعاد.
وعــن الزوايا اخللفية يف �شخ�شية ابراهيم، يقول طه: اإبراهيم 
يخــاف الأماكــن املرتفعــة وعنــد نقلهــم بالطائــرة بــداأ احــد 
املقاومــني بالغنــاء "لطلــع ع الطيارة فــوق واأفــكك براغيها"، 

وعندها انتف�س ابراهيم قائاًل: دخلك خلينا نو�شل �شاملني.
وي�شــف طــه: تــزوج اإبراهيم مــن اإحــدى قريباته بعــد مرور 
3 �شنــوات علــى الإبعــاد ومل يوقع �شخ�شًيا علــى عقد الزواج 
بــل وقــع بالوكالة، لــه الآن 4 اأولد، وهو �شديــد الغ�شب على 

ال�شفقة وال�شلطة ويقول "ن�شيونا".
وعــن نبــوءة امل�شرحيــة يتابــع ح�شــن طــه قائــال: م�شرحيــة 
"احل�شار" هي لب ق�شية ال�شعب الفل�شطيني، اإنها تعك�س كل 
ماآ�شــي �شعبنا قبل عام 48 وحتــى اللحظة، من ماأ�شاة الهجوم 
والقتحام اإىل احل�شار ثم التهجري والنفي. لكنها يف ذات الوقت 
ق�شية ن�شــال و�شمود رغم كل حمــاولت التجويع والرتكيع. 
م�شيًفا: عندما اطلعت على تفا�شيل ما حدث، اأيقنت اأن هوؤلء 
ال�شبــاب هم من حا�شــر وهزم الحتــالل الذي ا�شتخــدم كافة 

الأ�شاليب احلقرية كي يركعهم ويعتقلهم.
وتابــع طــه: بالن�شبــة يل، "احل�شار" مــن اأهم الأعمــال الفنية 

�أوروب�����ي�����ة م�������ش���ارح  ع���ل���ى  "�حل�شار"  ي���ف���ر����ص  �حل����ري����ة  م�������ش���رح 

التي قمت بها حتى الآن، اإنها ت�شلط ال�شوء على ق�شة اإن�شانية 
حّيــة مــا زال اأبطالها يعانون، ونك�شف مــن خاللها ما حدث بني 
اأ�شــوار الكني�شة من اأحداث و�شراع بــني املقاومني والحتالل 
وبني املقاومني اأنف�شهم. هذا حدث تاريخي يجب بحثه وك�شفه 
وتعريفــه للذيــن جهلــوه اأو ن�شــوه. امل�شرح والفــن ب�شكل عام 
و�شيلــة واأداة قويــة جــدًا واأحياًنــا فتاكــة يف ترويــج اأحداث 
واأفــكار ورمبا قلب مفاهيــم معينة مغرو�شــة يف اأذهان النا�س. 
الأفــالم الأمريكية الهوليوودية والإ�شرائيلية اأي�شا تعمل على 
احلــط مــن قيمة الإن�شــان العربــي وتر�شيخ دونيتــه وو�شعه 
يف قالــب الهمجيــة والإرهــاب، وباملقابــل تعمــل علــى اإعــالء 
اإن�شانية الأمريكي والإ�شرائيلــي. علينا حماربة هذه القولبات 

وحتطيمها بالفن وبو�شائل اأخرى. 
وعــن تفاعــل اجلمهور الغربي مــع عمل "احل�شــار"، قال طه: 
اأثناء جولة العرو�س يف اململكة املتحدة لحظ النا�س اأن هناك 
من تعّمد تغييب احلقيقة من قبل العالم الغربي ونقل اأكاذيب 

هدفهــا ت�شويه عدالة الق�شيــة الفل�شطينيــة. وا�شاف: من هنا 
كانت امل�شرحية لك�شف حقيقة ما حدث من وجهة نظر املقاومني 
ومــن كان معهــم داخــل الكني�شــة، وك�شــر القولبــات والأفكار 
امل�شبقة املهينة وغري العادلة حول اإن�شانيتنا وق�شيتنا. ونحن 
ننجــح بذلك، فاجلمهــور الربيطــاين يتفاعل بقوة مــع العر�س 
وهنالــك ردود فعــل اإيجابية مــن اجلمهور والإعــالم. ونلم�س 

الكثري من التعاطف والتماثل وحتى امل�شوؤولية اأحياًنا.
ويوؤكــد طــه اأن للمخــرج نبيــل الراعي �شوتــا ا�شا�شيــا يف العمل 
امل�شرحــي، وعن ذلك يقــول: اأهمية ا�شتخدام الفكــرة وتطويرها 
-وهــو ما قام به الراعي- اإىل عمــل م�شرحي نبعت من امل�شوؤولية 
ن م�شوؤولية الفن تكمن يف حماكاة  اخلال�شة يف ا�شتعادة الق�شة لأ
الواقع ال�شيا�شي والجتماعي الذي ع�شناه وما زلنا نعي�شه، واأن 

ن�شاأل ال�شوؤال، واأن ن�شتفز ونفتح اأبواًبا مل تفتح من قبل.

النا�شرة من  • �شحافية 

لقطة من م�شرحية احل�شار.

 ميسون زعبي *

 محمود عدامة *
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 حنان أحمد

يف اأزقة غــزة، وبعيدا عن اجلدران "امللطخة" 
ال�شهــداء  اأ�شمــاء  اأو  احلزبيــة،  بال�شعــارات 
وكلمات العزاء والرتحيب والفرح؛ ثمة م�شهد 
خمتلــف قــرب كني�شــة ديــر الالتــني يف مدينة 
غزة "الَبَلــد"، مل تتخيل يومــاً اأن تراه يف غزة 
احلزينــة التــي دّمرهــا الحتالل وانتــزع منها 
ال�شعادة؛ هناك حيث حارة اأبو لنب التي جتهر 
ها لالأر�س  بالقول للعامل: غزة حتب احلياة حبَّ

والفداء.
األوان  بــكل  امللونــة  "احلــال" زارت احلــارة 

الأمل وحاولت اأن تر�شم ق�شتها.
اأبــو عبــد اهلل ال�شعيــدي، دّهــاٌن، �شاعدتــه 
علــى  وتفعيلهــا  الفكــرة  بلــورة  يف  مهنتــه 
اأر�ــس الواقــع، حيــث قــال:" اأحــب اجلمال 
يف كل �شــيء، جمال الطبيعــة، جمال احلجر 
وال�شجــر واملطر، جمال الزراعــة والألوان، 
اجلمال بكل معانيــه، اأحّبه واأرى اأن ل طعم 

للحياة بدونه".

م�شاركة باالأفكار
كان ال�شعيــدي منــذ �شنــوات يلــون جــدران 
اأن  اإىل  بيتــه وينــرث كل معــامل اجلمــال فيهــا 
خطــرت بباله فكــرة زراعة اأ�شتــال الزهور  يف 

ال�شقف. يف  "الأ�ش�س" وتعليقها 
اأهل احلــارة راأوا بيته فاأعجبهــم �شكله، فكان 
اقــرتاح ال�شعيــدي اأن ي�شــارك احلــارة بهــذا 

اجلمال واأل يقت�شر على بيته فقط.
بداأ دهان جدران احلارة باألواٍن خمتلفة مميزة 
ومتنا�شقة تبث الأمل يف نفو�س وقلوب الأهايل، 
وتخل�س من كل ما هو مكتوب ع�شوائياً وبدون 
قانــون علــى اجلدران، ثــم زينت احلــارة بكل 

اأنواع الزينة املتوفرة.
ويتناق�شــون  ي�شهــرون  احلــارة  اأهــايل  كان 
دون  باملــال  ت�شاركــوا  ويفعلــون،  ويقــررون 
ح�شــاب رغم اأنهم بحاجة ما�شــة اإليه، فهم كما 
يقــول ال�شعيدي: "يحبون احليــاة واجلمال. 
واإن كان الغزيــون ُطِبعــوا يف تفكــري البع�ــس 
بحبهــم للموت، فهــذا غري �شحيــح، حتى واإن 
كان الدفــاع عــن اأر�شنــا واجبــاً، اإل اأن غــزة 

حتب احلياة، واحلياة اجلميلة حتديدًا".
كذلــك الن�شــاء مل يكــّن بعيدات عــن الرجال يف 
التخطيــط والتفكــري، فكانت هذه تقــرتح لوناً 
خمتلفــاً بلم�شــات اأنثويــة واأخرى تقــدم فكرة 
ر�شــم علــم فل�شطــني وثالثــة اأ�شافــت مفتــاح 
بــرواٍز خ�شبــٍي لفــت، وغريهــن  العــودة يف 

�شاركن يف الّدهان نف�شه وخرجن للتلوين.
واأكد ال�شعيدي اأن ا�شم ال�شهيد املخطوط على 
اجلدران ب�شــورة ع�شوائية حمفــور يف القلب 
والعقــل والذاكــرة، فهــو لي�س بحاجــة جلدار 

اأ�شمنتي يحفظه كما يقول.
ولفت اإىل اأن يف تلك الدهانات توحيدا لل�شفوف 
والأحــزاب الفل�شطينيــة فال اأ�شمــاء لالأحزاب 

اليوم على اجلدران بل لون واحد جميل يتمتع 
به الكّل.

عمار بعد �لدمار
الغزيــني  �شمــة  التحــدي والإ�شــرار  ويبقــى 
الذيــن مل يف�شلوا يوماً من قلــب الدمار للعمار 
"امل�شاتيــح"  احلــارة  تلــك  يف  جلبــوا  حيــث 
اخل�شبيــة وحولوها لرباويــز جميلة وجعلوا 
منها ديكــورًا تتو�شطه الــورود واأ�شياء اأخرى 
حجــارة  مــن  اأنواعــاً  وا�شتخدمــوا  جميلــة، 
البيــوت املدمــرة يف العــدوان العــام املا�شــي 
علــى غــزة و�شنعــوا منهــا اأحوا�شــا حجرية 
كبــرية وزرعوها بــكل اأ�شتــال الزهــور. وثمة 
فكــرٌة اأخرى بــدت مميــزة للغاية حــني لونوا 
اأوعيــة معجــون اجللــي باألــوان تدعــو للفرح 
وال�شعــادة وعلقوهــا علــى جــدران احلارة ، 
بينمــا مل يرتكوا اأي قطعــٍة يف احلارة مركونة 
يف زاويــة مــن زواياهــا اإل و�شبغوهــا باألوان 

الأمل واحلب.
ومــن ثــم ا�شتغلــت الفر�شــة مي�س نايــف )19 
عامــاً( مــن اأهايل تلــك احلارة، وقدمــت برفقة 
كادٍر �شبابــيٍّ م�شروع ا�شتكمــال تلوين احلارة 
�شمــن م�شابقٍة اأجرتها موؤ�ش�شــة تامر يف غزة، 
لتح�شــل على املركــز الأول كمبــادرة �شبابية 

ومت دعم الفكرة.
واليــوم يق�شــي اأبــو �شبــاح اأبــو لــنب وقتــه 

رة لّونوها و��شتخدمو� "�مل�شاتيح" �خل�شبية و�أحجار �لبيوت �ملُدمَّ

حارة يف غزة ت�شنع �جلمال من �أ�شياء ب�شيطة

الطويــل خارج بيته وي�شعــر بالراحة النف�شية 
بعــد اأن كان احلــزن يعت�شر فــوؤاده كلما راأى 

اخلرب�شات متالأ اجلدران اأمامه.
اأما حممد نايف )27 عاماً( فقد جد يف احل�شول 
علــى ال�شخر املميز من مالــه لي�شعه يف اإحدى 
زوايــا احلــارة ويزرعهــا بالأ�شتــال املــوردة 

لتظهر ب�شكل اإبداعي يدعو للتفاوؤل والأمل.

�أطفال �حلارة
اأما الأطفــال، فيتهافتون علــى تكني�س �شوارع 
احلــارة بعــد وعــٍد حملــوه علــى عاتقهــم باأل 
يلعبــوا بالكرة فيها خوفاً من ك�شر الرباويز اأو 

اإتالف �شيٍء اآخر.
زين احلــداد ابن الثالثة الــذي اعتاد اأن يحمل 
بــارودًة بال�شتيكيــة وي�شوبهــا لوجــه رفاقه، 
راح مي�شــك البــارودة بطريقــة خمتلفــة لفتت 
انتبــاه اجلميع، فقــد حّولهــا اإىل كامريا، حيث 

يقلبها بطريقة معينة وميثل اأنه م�شور يلتقط 
ال�شور للحــارة، ما يدعو ال�شعيــدي للتاأكيد: 
"اإننا �شعٌب نحب ال�شالم واحلياة وال�شعادة، 

وكذلك اأطفالنا".
اأ�شبحت احلارة حديثاً متداوًل بني اهل غزة، 
فراحت املخيمات تقلد ما �شنعته تلك احلارة، 
فحتــى ال�شبايــا �شاركــت يف تلويــن جــدران 
حــارات خميــم ال�شاطــئ غــرب غــزة، لت�شــل 
الفكــرة اإىل القاطنــني يف "الكرفانات" يف مدينة 

خزاعة ب�شبب عدوان اإ�شرائيل 2014.
ويتمنــى ال�شعيــدي اأن يتــم دعم الفكــرة اأكرث 
مــن كل املعنيني باإعادة الــروح واحلياة لأهل 
غــزة، واأن يتم تلوين وتزيــني كل حارات غزة 
وخميماتها وجدرانهــا، فتختفي "اخلرب�شات" 
وتنتع�س البيوت والنفو�س، ويحل الأمل مكان 
الأمل، ويخربنا اأن هذا حلم كل من راأى احلارة 

من اأبناء احلارات الأخرى.

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


