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كالكيت ...مشهد جديد يحملنا على بساط من ورد أحالمنا البسيطة لعلنا نقطف من زهر بستان التراحم ودا ومحبة.
لعلنا نرسم على لوحة الغد إشراقة شمس تهيئنا لنحمل رسالتنا إلى مجتمعاتنا تسامحا وتقبال ولطفا وبسالة.
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اآلخر.
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أيامنا تزهو بهم من جديد

عادت صباحات أيامنا ميألها احلراك؛ صبايا
وشبابا يؤشرون بأصابعهم الغضة لسيارات
األجرة واحلافالت .شرقا وغربا ينتشرون،
يلبسون تلك املالبس التي جتعلك تكتشف
مدرسة كل منهم ،ومتكنك من التفريق بني
طلبة املدارس اخلاصة ،ومدارس التربية
ووكالة الغوث.
إطاللتهم على شوارعنا بعد أن كانت صباحاتها
خاملة لثالثة أشهر متأل القلب أمال ،ومتنح الثغر
ابتسامة جديدة ،تلمع العني إعجابا بجيل نشط
بات علما للوطن ،ترى في عينيه دولة فلسطني
يقينا ،واملستقبل زاهرا ،في كتبهم تقرأ تطورا
وتقدما وعنفوانا .على جباههم أيقونة اجلد
واالجتهاد ،وفي خطواتهم سعي إلى العلياء
بالعلم .رمبا يحفظون التاريخ ليكتشفوا فيه
البطولة وأخالق األبطال .رمبا قرأوا في كتب

الشعر أدبا عابرا للعصور ،يرتشفون جماله
قصيدة أو قصة أو مقالة أو رواية.
عادوا إلى مقاعد الدراسة ،بعد صيف حافل
بالنشاطات والصوالت واجلوالت .من كان منهم
مسافرا عاد بتجربة جديدة ،ومن لم يسافر
منهم قدم للوطن جتربة تطوع حضارية ،أو
أنشأ وعمر وأقام فالتمس عيشا ،أو التحق بدورة
رمبا حتدد مهنته في املستقبل.
قد تطول أيامهم على مقاعد الدراسة أو
تقصر؛ سيغادر كثير منهم املدرسة يوميا بعد
العصر ،وبعضهم سينهون يومهم الدراسي عند
الظهيرة .ولكن في النهاية سيتلقون العلم؛
ليعملوا به .رمبا يزيد عدد األصدقاء ،رمبا
يبتعد بعض األصدقاء بانتقال ملدرسة جديدة،
أو بتوجه لفرع أكادميي؛ علمي أو أدبي ،أو
جتاري أو صناعي .ولكن اليقني أن الذكريات

اجلميلة هي التي ستشكل مرآة على املاضي،
واألمل اجلديد هو الذي سيشكل مستقبل
الصداقة القادمة.
سيحمل طالبنا عبئا كبيرا ككل عام ،وسنحمله
معهم ،سنجوب طول األرض وعرضها لنؤمن
لهم أجواء دراسة يكتسبون بها علما ،وأجواء
المنهجية يكتسبون بها قدرات إبداعية
تشكل شخصياتهم القيادية ،ليحققوا التغيير
اإليجابي املطلوب.
سنزورهم في مدارسهم على مقاعد الدراسة،
نلمس هموما لهم وآماال ،لعلنا نتمكن من
مساعدتهم على تلمس اجلراح وعالجها،
ولعلهم يساعدوننا برؤى جديدة يفوح منها
عبير ورد احلضارة التي تتالءم معهم ،وتالئم
توجهاتهم .سنفكر معهم ...من أجلنا ...ومن
أجلهم ...ومن أجل أيامنا القادمة معهم.

استحقاق أيلول ،هو قضية عددنا هذا ،وقد
فوجئت خالل مراجعتي للموضوع ،أنه لم
توجد أي مقابلة أو أي شخصية أو شخص
قابلناه ،كان معنيا بتوضيح ماهية هذا
االستحقاق ،أي مبعنى ملاذا هذا االستحقاق في
أيلول بالذات وليس في تشرين أول مثال؟
وإن لم يكن موضوع مقالنا اإلجابة على هذا
السؤال ،فإنه ال بد من توضيح األمر ،حيث
إنه عندما مت إطالق املفاوضات في أيلول 2010
برعاية أمريكية ،دار احلديث حينها عن أن
نهاية املفاوضات ستكون بقيام دولة فلسطينية
بحلول أيلول  2011على أقصى تقدير.
وأمام تعثر املفاوضات بسبب التعنت
اإلسرائيلي ،وإصرار حكومة االحتالل على
االستمرار في االستيطان ،واملطالبة بيهودية
الدولة ،وغيرها الكثير الكثير من العقبات
التي ال تخفى على أحد ،توقفت املفاوضات،
ولم تتمكن كل غرف إنعاش الرباعية الدولية
من إعادتها ملسارها.
ما كشفته قضية العدد أن الشعب ليس طرفا
حقيقيا فيما يتعلق باستحقاق أيلول؛ فالنخبة
السياسية ،سواء أكانت مؤيدة أم معارضة،
رجعية أم تقدمية ،سلطوية أم انقالبية ،لم
تشغل نفسها بالعودة إلى الشعب لتوعيته حول
هذا االستحقاق ،ولم يحشدوه للتعامل معه،
ولم يكلفوا أنفسهم أمر إفهامه ما يترتب على
النجاح أو الفشل .وهذا ما يفسر أن غالبية
من أقابلهم ،ومن يقابلهم زمالئي في العمل،
يشعرون أننا في أيلول سنتحول بقدرة قادر إلى
دولة ،وستكون األراضي خالية من أي استيطان
أو جندي احتاللي ...حتلم الغالبية بأن عصا
سحرية ستنقلنا من حال حلال ،وستحل جميع
مشاكلنا ،ونعيش في رغد وهدوء بال.

قلة قليلة من الشعب هي التي تقرأ وتطالع
وتفكر وتناقش .أما الغالبية الساحقة من
الشعب فتعيش في واد ،وقادته ومنظمته في
واد آخر .وحتى أولئك املثقفني والقارئني
واملجادلني ،ال يعرفون أي شيء عن اخلطوات
العملية والفعلية التي تسير فيها السلطة نحو
هذا االستحقاق ،وال ماهية اإلجراءات التي
تتبناها لتهيئة الشعب حلالتي النجاح والفشل.
قد حتشد السلطة مئات احلافالت التي ستمتلئ
عن بكرة أبيها بالشباب ،وجتمعهم في مكان
معني ،ليهتفوا قليال ،ويصفقوا كثيرا ...ولكن
ليس هذا التحشيد الذي نقصده؛ نحن نقصد
الوعي احلقيقي غير املسير ،وحرية االختيار
والتعبير.
في إسرائيل يعدون العدة ملواجهة استحقاق
أيلول الفلسطيني ،والبداية دائما من الشعب؛
«اجلبهة الداخلية» كما يسمونها في إسرائيل
التي تعد وحتشد ،حتى غدا كل مواطن من
مواطنيها جنديا أنيقا في خدمة الفكرة
اإلسرائيلية .كما اتخذت احلكومة اإلسرائيلية
خطوات بناء على قرارات إستراتيجية ،كان
منها قطع أي اتصال أو عالقة مع احلكومة
القطرية .ولم تقف عند هذا احلد ،بل تعهدت
احلكومة اإلسرائيلية أن تكون العائق األول
واألقوى أمام تعزيز مكانة قطر في العالم.
والتهمة جاهزة؛ هي أن هذه اجلزيرة اخلليجية
تعمل ضد إسرائيل ،خاصة فيما يتعلق بتمويل
احملامني الذين يتوجهون للمحافل العاملية،
سواء أكانت حقوقية أم قضائية أم إنسانية أم
دولية دفاعا عن القضية الفلسطينية.
الغريب في األمر أن العالم كله ،وإسرائيل
خاصة ،حتسب كل حساب لردة الفعل
الفلسطينية على هذا االستحقاق ،فتضغط

على دول العالم ،وخاصة الواليات املتحدة
األمريكية واالحتاد األوروبي ،لوقف الدعم
املالي عن السلطة إذا استمرت في نيتها التوجه
لألمم املتحدة ومجلس األمن بخصوص رفع
مكانة فلسطني في األمم املتحدة.
وإضافة إلى كل ذلك ،يستدعي إيهود باراك؛
وزير الدفاع اإلسرائيلي ،قوات االحتياط ،وهذا
أمر ال تقوم به إسرائيل في العادة إال إذا شعرت
بتهديد عظيم .كل ذلك جاء حتسبا ألي ردة
فعل من الشعب ،في حني ال تلقي سلطتنا
باال له .ولذلك فإن ما أخشاه حقا هو اليوم
التالي ،حني يفيق املواطن الذي لم يرغب أحد
بتوعيته ،على حال كاحلال؛ لم يتغير شيء،
وعليه أن يقف في طوابير على احلواجز،
واجلدار ما يزال يفصله عن أرضه ،وجرافات
االستيطان تغتال أشجاره ومزروعاته ،ورصاص
االحتالل وحصاره يحصدان األرواح.
إن شعبنا معروف بتعطشه احملموم إلحقاق
احلقوق ،وهو ال يريد مجرد إعادة التأكيد على
حقه الشرعي في إقامة دولته الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف ،بناء على قرارات
الشرعية الدولية .ويرى أن استحقاق أيلول
هو نهاية التأكيد ،والبداية الفعلية لتحقيق
هذه الغاية .وقيادتنا تزيد الفجوة بينها وبني
الشعب ،وال تتواصل مع القاعدة اجلماهيرية،
فامتنع بالقوة التناغم الفكري ،أمام غياب
شراكة مع اجلماهير الوطنية فيما يتعلق
بالتفكير االستشرافي ملستقبل الوطن...
وبالتالي كيف سيتعامل الشعب مع خيبات
األمل اجلديدة؛ وهو مضيع ،والفجوة بينه
وبني سلطته غير املهتمة ،بل غير القادرة
على فهم ما ميكن لهذا الشعب أن يقوم به ،أو
أن يقدمه.

استحقاق أيلول!
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السالم والدولة الفلسطينية

ال شك أن إسرائيل قد جربت كل احللول األمنية بهدف حفظ أمنها منذ عام ،1967
لكنها فشلت ،بل أصبحت تقتطع جزءا كبيرا من مخصصات الضمان االجتماعي
لتوظفه لصالح ميزانية اجليش التي تعتبر من األعلى في العالم ،إذا ما أخذنا
حسابات النسبة والتناسب.
وفي كل مرة تثبت إسرائيل أنها دولة احتالل غاشم ،هدفه كولنيالي بالدرجة
األولى ،فجنودها يقتحمون احلدود اللبنانية باستمرار ،ويتوغلون فيها بضعة
أمتار! ملاذا؟ ال أحد يعلم سوى الله وجنود الدورية املتوغلة! وكذلك األمر بالنسبة
للطائرات التي تخترق املجال اجلوي بشكل مستمر ،إضافة لتوغالت دباباتها
وجنودها املستمرة في قطاع غزة .كل هذه العوامل جتعل إسرائيل في زاوية
العداء ،وبالتالي هي اخلاسر األكبر ،حتى وإن أحرزت تفوقا عسكريا على الدول
العربية مجتمعة؛ فقد حتول السالح اليوم من أيدي األنظمة البالية ،إلى أيدي
الشعوب التي أضحت تشتري حريتها بأغلى األثمان.
فيا إسرائيل؛ قبل ربيع الثورات العربية خرج علينا بعض الناس ،ووصفوا
احلديث عن الصمود واإلرادة بأنه مجرد شعارات ال تغني وال تسمن من جوع.
ولكنهم اليوم تراجعوا عن هذه اآلراء التي كانوا يدافعون عنها حتى الثانية
األخيرة من عمر البرنامج الفالني على الفضائية الفالنية ،وقد رأيت بأم عينيك
ما أحدثه الشباب في العواصم العربية؛ فقد خلعوا األنظمة التي استعبدتهم
وقهرتهم في سجون الذل والهوان من جذورها ،وهكذا حال الشعوب؛ ترفض كل
من يقف في وجه تقدمها وحريتها .وجذورك ليست عميقة يا إسرائيل ،ولذا
أنصح باإلقبال على السالم الذي يحمي األجيال القادمة ،ويخرجها من دائرة املوت
احملتم على يد هذا الطرف أو ذاك .يكفينا ما ذقناه من ويالت على قاعدة «أريد
حقي»؛ ألن املثل يقول« :ما ضاع حق وراءه مطالب» .ونحن دائما نطالب ،ولعل
أيلول شهر املطلب األكبر.
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عبارة تعني باستثناء إيالت .ولعل هذا اجلملة متثل أحد أهم الشروط والقيود
والتعليمات التي تضعها إسرائيل على خلفية التصاريح التي متنح للفلسطينيني
وتسمح لهم بالدخول للعمل والعالج واالستجمام داخل اخلط األخضر .إسرائيل
جتعل إيالت محرمة على الفلسطينيني ،وقد عملت منذ فترة طويلة لتحييدها
عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرارها الذي تفاخر به ،بل وتذهب بعيدا في
الترويج إليالت على أنها واحدة من أكثر مناطق العالم هدوءا؛ بهدف تشجيع
السياحة إليها.
ولم تكتف إسرائيل بهذه األوصاف للمدينة الواقعة على خليج العقبة من البحر
األحمر ،فالعديد من اإلسرائيليني يتعاملون معها كملجأ في حاالت احلرب أو
املناوشات التي تشنها إسرائيل على احلدود مع لبنان بني الفينة واألخرى .وحتى
فترة ليست ببعيدة ،كانوا يتعاملون مع اجلنوب ،خاصة مدينتي بئر السبع
وإيالت ،على أنهما مالذ آمن.
زد على ذلك أن إسرائيل قد اعتمدت بعد «كامب ديفيد» األولى على مصر بشكل
كبير حلفظ أمن النقب« .كامب ديفيد» كانت مجحفة بحق املصريني؛ إذ إنها
حددت ملصر عدد اجلنود املصريني في شبه جزيرة سيناء ،ونوع األسلحة التي
يجب أن تتوفر معهم!
وإذا لم تعد إيالت آمنة ،وال محور صالح الدين في غزة آمنا ،وال تل أبيب آمنة؛
فإن رام الله ليست آمنة كذلك ،رغم حالة الهدوء النسبي التي فرضها الرئيس
محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سالم فياض ،عبر تطبيق القانون ،وسحب
السالح من الشارع ،والعمل على تنفيذ مشاريع اقتصادية أدت في حلظة ما إلى
تزايد شعور املواطن الفلسطيني بأن هناك من يهتم به وبأمنه واقتصاده .ورغم
كل هذا ،فإن إسرائيل ال تعير أي اهتمام لهذا املوضوع ،بل تقتحم قواتها املناطق
التي تقع حتت سيطرة السلطة الوطنية ،وتعتقل ،وتصفي وتقتل ،وتستولي على
مزيد من قمم اجلبال لنشر بؤر استيطانية استفزازية ،وتنكل باألسرى ،وتعيق
حركة الناس على احلواجز العسكرية املنتشرة في الضفة الغربية ،خاصة على
حاجزي قلنديا و«الكونتينر» ،وكل تلك اإلجراءات ما هي إال إشارات إلى عدم رغبة
إسرائيل في التوصل ألي حلول.

وسط الضفة الغربية ...كالرا معلم  -رهف بدوي  -رزان حلبي
محمد توام  -عز الدين أبو ميزر  -هبة الزغير
قطاع غزة...

سالي السكني  -عمر أبو شاويش  -إجني ارحيم
ميرا أبو الهنود  -إسراء عادل  -محمود أبو سيدو
مها اسماعيل  -مي العطار

شمال الضفة الغربية ...بكر اشتية  -ماجد دغلس  -أدمي رمضان
عالء كنعان  -عريب عتيلي  -أحمد دقة
جنوب الضفة الغربية ...روضة عمايرة  -عبد املجيد دسة  -علياء أبو دية
إميان الشريف
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العنف في قرية سالم

اآلبـــاء يأكلـــون احلصـــرم واألبنـــاء يضـــرسون!

بكر اشتية 16 /عاما
مراسل الصحيفة /نابلس

مشاكل املجتمع ال تقتصر على تلك املواقع التي
حظيت بتطبيق املشاريع االجتماعية فيها.
ولذلك فإن قرية سالم ،رغم عدم استهدافها
مبشروع عد للعشرة ،إال أنها ال تشكل استثناء
في القاعدة؛ فالقرية الواقعة شرقي نابلس،
تعاني من كثرة املشاكل بني عائالتها ،ولكنها ال
تنحصر في العائالت الكبيرة ،وإمنا متتد لتطال
اجلميع ،وفي مثل هذه األجواء يتحول األطفال
إلى وقود للنكد واحلقد والكره ،وأمام هذا املشهد
الذي ينطبق على العديد من املناطق والقرى
على امتداد الشمال واجلنوب ،يقف السؤال :كيف
نحمي األبناء من أخطاء اآلباء؟ وهل ميكننا نقل
األثر من املناطق املستهدفة باملشروع إلى املناطق
األخرى؟

ألني مسعود وعز الدين أبو ميزر
مراسال الصحيفة /رام الله والقدس

ندافع عن أهلنا!

يقول غالي عودة 19 ،عاما ،من القرية« :أمتنى أن
يجد األهالي حلوال للمشاكل التي تواجههم دون
أن يتأثر اآلخرون بها» .ويؤكد أن أبناء القرية
الواحدة جتمعهم اللحمة واملودة والتقارب ،وال
يجوز أن تفرق بينهم املشاكل ،ويتابع« :يجب
أن تكون املشاكل سببا لتوحدهم ومساعدة
بعضهم بعضا ،واالبتعاد عن املشاحنات ،وإيجاد
احللول» .ويشير إلى أن من الضروري توعية
األطفال بخطورة املشاكل والعنف داخل األسرة
وخارجها.
ولكن لألطفال والشباب رأيا قد يكون مغايرا،

بني املدرسة واملجلس

ويشير فكري اشتية؛ مدير مدرسة سالم
األساسية ،إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية
يحاولون قدر اإلمكان التخفيف من حدة
النزاعات بني األطفال داخل املدرسة ،عن طريق
تشكيل جلان أو جماعات في كل صف ،وإشراك
الطالب فيها؛ «لعلنا نغرس بذور التعاون بينهم
وترك اخلالفات جانبا» ،كما يحاولون منع
احتكاك األطفال خارج املدرسة بوضع الرقابة
الدائمة .ويقول« :نقوم في املدرسة ومبساعدة
املرشد االجتماعي بإعطاء حصص توجيه
جماعية ،ملساعدة الطلبة على إدراك خطورة
العنف وما يولده من مشاكل ،والبحث عن طرق
سلمية حللها».
ويرى قيس حمدان؛ عضو املجلس القروي،
أن احلوار مع األهل يخفف من املشاحنات بني

تصوير :محمد أبو شوشة

جننب أطفالنا ...ولكن

يقول أحمد عودة 47 ،عاما من قرية سالم:
«أحاول إبعاد أبنائي عن مشاكل القرية،
وأن أطرح احللول السلمية ليدركوا أن هناك
طرقا أخرى ميكن أن تؤدي إلى حلول جذرية
للمشاكل» .ويشير إلى أن املشاكل تسهم في إيجاد

خصام دائم بني العائالت ،مما يؤثر على حالة
األطفال النفسية.
وتشير بتول اشتية 23 ،عاما ،من القرية ،إلى
أنها تخشى أن يتعرض أبناؤها لألذى ،وتؤكد
على أهمية التوعية مبخاطر العنف بني الكبار،
وتعتبر أنها اخلطوة األساسية للتخفيف من
حدة املناوشات .وتقول« :املشاكل بني العائالت
تفرق األهل ،وتضعف صلة الرحم ،وتنشر
القطيعة بني العائالت» ،ولذلك ترى ضرورة أن
يزداد االهتمام باألطفال ،واالعتناء بهم ،وتوفير
البيئة املريحة ،واخلالية من العنف.

حيث يقول عمر اشتية 16 ،عاما ،من القرية:
«سأدافع عن عائلتي إذا كانت على حق».
ويضيف« :مشاكل القرية تؤثر بطريقة سلبية
على املجتمع والعائلة ،ونضطر أحيانا ملواجهتها
والوقوع بها ،وأحاول منع إخوتي األصغر من
التورط ،وترك األمور ملن هم أكبر سنا إليجاد
احللول».

األطفال ،وكذلك توفير أماكن عامة للعب
األطفال ،ميكنه أن يهيئ جوا من املرح واأللفة
بني األطفال ،يبعدهم عن توتر األجواء والعنف.
ويقول« :لألهل دور كبير في توعية الطفل
بخطورة العنف ،وضبط تصرفات األطفال خارج
املنزل».
ومتثل املشاكل عامل توتر داخل املجتمع،
خاصة عندما يكون مجتمعا صغيرا،
وبدل أن جتمعهم األلفة واللحمة ،تفرقهم

مشاحنات عنيفة ألسباب عديدة ،يتوارثها
األبناء عن اآلباء ،فيحقد األطفال على
زمالئهم في املدرسة ،دون أن يدركوا السبب
في كثير من األحيان! فهل سيبقى العنف
داخل قرانا عقبة متنعنا من التالحم
مع أهل قريتنا؟ وهل ستتفاقم مشاكلنا
الداخلية وتتوارثها أجيالنا؟ وهل ستبقى
املدرسة والشارع مسارح يفرغ أطفالنا فيها
غضب اليوم السابق؟

العنف بني الطالب

شهــر رمضــان ...بيــن الديــن والعــادات

تصوير :ألني مسعود

تنفتح في شهر رمضان أبواب السماء ،ويزيد
املؤمن حسنات على ميزان حسناته ،ويتميز
هذا الشهر بقيام الليل؛ وهو من القيم الروحية
التي ترقى من خاللها النفس البشرية .وهذا
الشهر محطة روحية للمصاحلة والتسامح
بني الناس ،والبر بالفقراء ،وهو شهر املواساة
واإلحسان وإخراج الصدقات ،فيه تعمر البيوت،
ويتفقد الناس بعضهم ،وجتتمع العائلة على
مائدة واحدة ،وتكثر الزيارات والوالئم ،فما
هي أبرز العادات التي يتميز بها رمضان في
فلسطني؟ وما القيم الروحية التي متيزه عن
باقي أشهر السنة؟
يقول الشيخ صالح معطان؛ خطيب مسجد
البيرة الكبير« :شهر رمضان هو شهر التوبة بائع خروب -رام الله
والغفران ،وهو مدرسة يعلم الكثير من دروس
التقوى وجتنب املعاصي ،وفيه تعمر املساجد ،الصيام أصعب في هذه الظروف ،ولكن احلر
ويجوع اإلنسان؛ ليتذكر أخاه اجلائع ويشعر يزيد من عزمية الصائم وإصراره وإرادته،
مع الفقير ،لذلك يكثر فيه العطاء» .كما إن فينال «شحنة إميانية هائلة جتعله ينتصر على
هذا الشهر يعزز من عزمية اإلنسان وإرادته شهواته وغرائزه» .ويقول« :أهم قيمة لشهر
فيتحكم بغرائزه ،كما إن أجواء رمضان تعزز رمضان هي الشعور مع احملتاج والفقير ،وعدم
العالقات االجتماعية وصالت الرحم ،حيث التبذير ،واالنفصال عن شهواته ورغباته»،
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم« :إذا دخل ولكنه قد يتعرض لكثير من املغريات؛ من تنوع
رمضان ف ّتحت أبواب اجلنة وغ ّلقت أبواب جهنم في األطعمة املعروضة في األسواق ،واإلعالنات
وسلسلت الشياطني» رواه مسلم.
التجارية اجلذابة ،وحالة اجلوع والعطش التي
مير بها ،مما يؤدي به إلى شراء كميات كبيرة
ومتنوعة من األطعمة ،ويقول« :هذا ينم عن
قيم رمضانية
وحيثما وجد أطفال عد للعشرة ،املشروع الذي جهل الصائم بأساسيات الصيام من شعور مع
تطبقه الهيئة بالشراكة مع تلفزيون القدس الفقير وكبت الغرائز والشهوات».
التربوي وبدعم من االحتاد األوروبي في العديد من ويتابع الشيخ معطان« :يجب أن يسامح الصائم
املواقع في الضفة الغربية جندهم يدعون للمحبة أخاه ،ويتعامل مع اآلخرين باحلسنة ،حيث ال
والتسامح وحل اخلالفات وتقبل اآلخر في تعزيز تقبل أعمال من خاصم أخا أو شتم آخر» ،لقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم« :رب صائم
لقيم اإلسالم خاصة في شهر الصوم الفضيل.
ويشير معطان إلى أن النهار في الصيف طويل ،ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش» ،فالصوم
ودرجات احلرارة مرتفعة .ورمضان في هذا ليس االمتناع عن الطعام والشراب فحسب،
العام يعد األحر منذ  25عاما ،وال شك أن وإمنا أيضا السلوك احلسن ومسامحة اآلخر،

«شهر رمضان جميل ،تتجلى فيه طاعة اإلنسان
لربه ،وفيه استنهاض للهمم ،ووصل لألرحام،
ومساعدة للفقراء واحملتاجني» .ويعتبر أن هذا
الشهر كغيره من أشهر السنة ،ال يلزمه الكثير
من التحضيرات ،ولكن يزيد فيه إقبال العائلة
على األلبان واللحوم ،ويتابع« :إال أن الوضع
االقتصادي املتردي في الوطن ،خاصة فيما
يتعلق مبوظفي احلكومة ،جعل نسبة املشتريات
تقل عن السنوات السابقة».
ويرى سعود أبو عبد الله؛ صاحب محل حلويات
من رام الله ،أن إقبال الناس على احللويات يزداد
في الشهر الفضيل ،خاصة على القطايف والكالج
والعوامة واحللويات الشعبية عموما .ويشير أبو
عالم؛ صاحب ملحمة في رام الله ،إلى أن إقبال
الناس على اللحوم يتحسن خالل رمضان.

آراء شابة

«فروحانية الصيام تقتضي الصبر والتحمل،
ومعاملة اآلخر بالتي هي أحسن ،كما قال رسول
الله :إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال
يصخب ،فإن سا ّبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ
صائم» .رواه البخاري

التخلص من العادات السيئة

من أجمل ما يجيء به شهر رمضان أنه
يساعد اإلنسان على التغلب على معاصيه،
فيتحلى الصائم في رمضان باإلرادة والعزمية
للتغلب على غرائزه وشهواته ،وعاداته السيئة
كالتدخني ،حيث يقول معطان« :من ميتنع
عن التدخني حوالي  15ساعة يوميا ،ميكنه
أن يتخلص من هذه العادة فيما بعد ،ويحافظ
على صحته التي أنعم بها الله عليه» ،وبالتالي
يصبح هذا الشهر حافزا مهما ليتخلص اإلنسان
من معاصيه.

بني البائع واملشتري

يقول مازن محمود كنعان؛ رب أسرة من رام الله:

تشير شيرين جمال 18 ،عاما من رام الله ،إلى
أن شهر رمضان مبارك ويتساوى فيه جميع
املسلمني ،فيصوم فيه الغني كما الفقير .وتقول:
«أكثر ما مييز شهر رمضان هو السحور ،وصالة
التراويح ،باإلضافة إلى األفالم واملسلسالت ،كما
إن إقبال الناس على شراء األطعمة يزداد خالل
هذا الشهر».
ويقول محمد الشرباتي 18 ،عاما من القدس:
«يشتهي الصائم كل ما يراه ،ويزداد فيه
تواصل الناس مع بعضهم بعضا ،وتتم فيه صلة
الرحم».

صالة التراويح

صالة التراويح سنة مستحبة ،ميكن أن يصليها
املسلم من  8إلى  24ركعة .والتراويح جمع
ترويحة؛ ألن املصلني يستريحون بني كل
تسليمتني ،كما يقول احلافظ ابن حجر .ويشير
الشيخ معطان إلى أن صالة التراويح تقرب
اإلنسان من الله ،وتزيد التالحم بني املؤمنني،
حني تنطلق اجلموع نحو املسجد ،وتلتقي فيه.
ولكنه يشير إلى أن كثيرا من األشخاص

يتمسكون بالقشور؛ فينقطعون عن الطعام
والشراب ،وال يتعمقون في مضمون الصيام،
وهو الصبر واحللم والوجه البشوش واملعاملة
احلسنة ،فتزداد املشاكل بسبب عصبية
األشخاص .ويكثر االزدحام عند وقت اإلفطار
مما يزيد من املشاحنات ،وتسيطر املسلسالت
التي تعرضها الشاشات العربية معظم األوقات.
ويختم معطان قائال« :من اجلميل أن يكون
رمضان مدرسة تعلمنا الصبر واحللم واإلرادة
واإلحسان والشعور باآلخر ،ونشر قيم التسامح
واحملبة والعفو واملغفرة ،والتمثل بأخالق السلف
الصالح».

عادات إسالمية رمضانية

تختلف العادات الرمضانية من دولة ألخرى،
في استقبال شهر رمضان ،ففي اخلليج
العربي يحتوي اإلفطار إلى جانب التمر واملاء
على الشوربة والهريس وغيرهما .بينما في
تركيا يفطر الصائم على الزيتون واجلنب
والبسطرمة والتمر .وفي لبنان يبدأ اإلفطار
بعد تناول التمر بالفتوش ،إضافة إلى صحن
احلساء اليومي ،ويختتم اإلفطار باحللويات
اخلاصة برمضان ،وأهمها الكالج.
ويفطر الصائم في السودان على مشروب «احللو
مر» املصنوع من الذرة والبليلة والبامية ،ويزف
الطفل الذي يصوم ألول مرة .وفي إندونيسيا
يتم إغالق أماكن الفساد من ماله ومراقص،
ومينع بيع اخلمور واملسكرات في هذا الشهر.
بينما يحتفل اليمنيون بهذا الشهر الفضيل
بطالء بيوتهم.
ويتميز هذا الشهر في الكاميرون بعادة جميلة
يحرص عليها املسلمون هناك؛ ،تتمثل في
عدم غلق أبواب البيوت والشقق طوال الشهر،
استعدادا الستقبال أي صائم أدركه األذان قبل
الوصول إلى بيته؛ فيتناول اإلفطار ،ويتعرف
على إخوانه من املسلمني الذين ميثلون نصف
املجتمع الكاميروني على األقل.
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خطى -حوارة

البلدية والصحة واللحامني مسؤولون

مالحــم حــوارة تتسبــب مبكرهــة صحيــة
تصوير :إيهاب ضميري

حوارة بدون مسلخ بركة من املاء والدماء

إيهاب ضميري -مراسل الصحيفة /طولكرم
تقع بلدة حوارة على بعد  9كيلومترات إلى
اجلنوب من مدينة نابلس ،على الطريق الذي
يصل بني شمال الضفة وجنوبها .وتشتهر
البلدة بزراعة الفواكه والزيتون وتربية
املواشي .وفيها مقام قدمي مبحراب ،يسميه
األهالي مقام النبي «صاهني» ،ومقام آخر
ينسبونه لصحابي اسمه «عكاشة “ .ويعتمد
سكان حوارة على عني ماء تنبع من وسط
البلدة للشرب واالستخدام اليومي ،وفيها “بئر
قوزة”؛ غرب البلدة ،وتستخدم أحيانا لتزويد
القرية باملياه .وحتيط بالبلدة عدة قرى أهمها:
بيتا ،وأودال ،وعينبوس ،وزعترة ،وبورين.
وقد أقام جيش االحتالل معسكر حوارة
وحاجزا عسكريا على أراضيها ،إضافة
ملستوطنة “يتسهار” .وتعاني البلدة من
حظر التجول املتكرر واستفزازات املستوطنني
اليومية ،التي تطال طلبة املدارس واملارة.
بلدة حوارة من القرى والبلدات التي تقوم
الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور
الشباب «بياالرا» ،بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ
الطفل البريطانية ،بتنفيذ مشروع خطى
فيها .هذا املشروع الذي يستهدف أطفال
القرية ،مهمته توعيتهم حول حل قضاياهم.
وقد اختار األطفال قضية ذبح املواشي في
املالحم املوجودة على الشارع الرئيس في
البلدة؛ ألن سيالن الدماء في الشوارع ،وإلقاء
بقايا الذبائح في حاويات القمامة ،يؤدي إلى
أضرار صحية وبيئية.

آه لو كان مسؤوال!

ويتحدث عبد الله عادل 16 ،عاما ،عن تلك
احلادثة التي لم تفارق خياله حتى اللحظة،
فيقول« :خرجت للعب مع أصدقائي ،وعندما
مررنا أمام إحدى املالحم ،كان الدم يسيل
مختلطا باملاء ،ومرت سيارة فتناثر الدم في
الهواء ،ولوث مالبسي اجلديدة».
ويؤكد عبد الله على حزنه العميق ،ويرفض
االدعاء أن ذبح املواشي في املالحم ال يسبب
أي مشاكل نفسية أو بيئية ،ويضيف:

حاوية وزنها  550غم

«الرائحة كريهة ،والكالب الضالة ،واملنظر
غير احلضاري؛ كل ذلك جتده حيث املالحم».
ويحمل املسؤولية لوزارة الصحة وبلدية
حوارة؛ لتغاضيهما عن هذه الظاهرة.
ويقترح إنشاء مسلخ في مكان بعيد عن
القرية ،ويقول« :سنقوم على مناصرة
قضيتنا ،وسنتوجه للبلدية لتساعدنا في
التخلص من هذه املشكلة ،وسنقدم احتجاجنا
لوزارة الصحة ،حتى جند حال للقضية».

احلل :بناء مسلخ

ويعترف علي شحادة؛ من أهالي البلدة ،أن
مالحم بلدته بهذا الشكل تؤدي إلى ضرر
صحي ،رغم ضرورتها ،ويقول« :بسبب املالحم
نشاهد النفايات متأل احلاويات ،حيث تتجمع
الكالب الضالة .ويتم الذبح في الشوارع ،دون
رقابة صحية» .ويقترح بناء مسلخ باالشتراك
مع القرى احمليطة ،يتم الذبح فيه حتت
إشراف صحي .ويحمل املسؤولية للبلدية
ودائرة صحة نابلس ،ويقول« :يجب عليهم
العمل على وقف تراكم نفايات املالحم ودماء
الذبائح في الشوارع».
ويعتبر عبد السالم عواد؛ معلم في مدرسة
البلدة ،أنه ال ميكن إغفال اجلانب النفسي الذي
يسببه منظر الذبح على األطفال ،فيقول:
«ميكن أن يؤدي بهم ذلك إلى رفض تناول
اللحوم بسبب ردة الفعل العكسية» .ويشير إلى
أن ابنة أخيه شاهدته يذبح خروفا في عيد
األضحى ،وكانت وقتها طفلة ال تتجاوز الثامنة
من العمر؛ وقد امتنعت عن تناول اللحوم
منذ تلك احلادثة .ويتابع قائال« :املطلوب من
أصحاب املالحم والبلدية التعاون حلل هذه
املشكلة» .ويشير إلى أنه مل الروائح الكريهة
ومظهر مخلفات الذبح ،في ظل غياب الرقابة
الصحية.
ولكن بسمات عودة؛ من حوارة ،يعتبر أن
الضرر البيئي ناجم عن محالت الدجاج،
التي جتتمع الكالب الضالة عندها ،ويقول:
«أنا أهتم أن يتم ذبح املواشي أمامي؛ ألعلم ما
الذي آكله بالضبط» .ولكنه لن يعارض وجود
مسلخ برقابة صحية.

البلدية السبب ونلتزم بالنظافة

وقد رفض بعض أصحاب املالحم احلديث عن
املوضوع .لكن من تكلموا عن هذه القضية،
يحملون املسؤولية للبلدية بسبب عدم
وجود مسلخ ،ويرفضون اتهامات األهالي،
حيث يتمنى فؤاد الناصر؛ صاحب ملحمة،
أن يرى مسلخا في حوارة قريبا .ويصر
على أن البلدية ،ومحافظة نابلس ،لم تبادرا
لبناء مسلخ ،ويقول« :متلك بلدية نابلس
مسلخا للحوم ،لكننا ال نستطيع الذبح فيه
لبعد املسافة» .ويؤكد الناصر معرفته باآلثار
السلبية للذبح في املالحم اخلاصة ،ويقول:
«لكن ما باليد حيلة» .ويشير إلى أن حلامي
حوارة يذبحون بني الساعة السابعة والثامنة
صباحا ،ويتابع قائال« :أحاول احلفاظ على
النظافة أثناء الذبح وبعده ،والبلدية جتمع
مخلفات الذبائح بشكل شبه يومي»!
ويصر سامي سليم؛ صاحب ملحمة ،على
أن تراكم نفايات الذبائح ،وانتشار الروائح
الكريهة ،ليست مشكلتهم ،ويؤكد أنه سبق
واجتمع اللحامون مع البلدية عدة مرات
حلل القضية ،ويقول« :رفعت البلدية ضريبة
النفايات من  300شيكل إلى  1000شيكل سنويا،
شرط أن تلتزم يوميا بنقل لنفايات ،ولكن ذلك
لم يحدث ،مبررين ذلك بعدم وجود رئيس
للبلدية ،وتعطل سيارة النفايات» .ويرى أن
القرى والبلدات الريفية تشكل عنصر جذب
للزبائن الذين يرغبون مبشاهة الذبح أمام
عيونهم؛ ألن «ثقتهم في املسالخ ومالحم
املدن تكاد تكون معدومة» ،ويضيف« :لست
مع فكرة بناء مسلخ في حوارة ،أو ضمها ألي
مسلخ؛ فالبلدة معروفة بأنها أفضل مكان لبيع
اللحوم في الضفة الغربية» .ويرى أن اللحامني
سيتضررون كثيرا إذا أقيم مسلخ فيها.
وبالنسبة للنفايات ،يقول مصطفى فواز؛
صاحب ملحمة« :تقوم سيارة نقل النفايات
التابعة للبلدية بجمع النفايات أوال بأول،
ونحن منلك حفرة امتصاصية للدماء ،وعندما
متتلئ ،نقوم بسحبها بسيارة خاصة» .ولكنه
لن يرفض أي قانون يحتم الذبح في مسلخ
خاص.

بلدية حوارة :املسلخ يكلف مليون دوالر

ويعترف منصور الضميدي؛ رئيس بلدية
حوارة املستقيل ،أن وقف ذبح املواشي في
مالحم حوارة أكبر من طاقة البلدية ،ويقول:
«لقد تقدم مجلس خدمات جنوب نابلس،
بالتعاون مع احملافظة واللجنة االقتصادية،
مبشروع لبناء مسلخ في حوارة ،يخدم قرى
جنوب نابلس ،بكلفة مليون دوالر ،ولكن لم
يتلقوا أي متويل» .ويضيف« :يذهب معظم
ميزانية البلدية جلمع النفايات ،وتتم جباية
 1000شيكل سنويا من كل صاحب ملحمة
ومطعم ،وسيتم قريبا افتتاح مكب للنفايات
في منطقة بيتا».
ويرفض االتهامات بعدم وجود رقابة صحية
على املالحم ،فيقول« :هناك تعاون بني
الصحة والبلدية ،في مراقبة ذبح الدجاج،
رغم أن البلدية ال متلك قسما صحيا ،لكن هذا
ال مينع البلدية من النظر في بعض التجاوزات
باملالحم» .ويعتبر أن املشكلة الكبرى تبقى
في تسرب دماء الذبائح املختلطة باملاء إلى
الشوارع ،ويضيف« :قد يدعي بعض اللحامني
أنهم ميلكون حفرا امتصاصية ،لكن املشكلة
تكمن في أن هذه احلفر متتد إلى عمق  17مترا
فقط ،مما يؤثر على املخزون املائي؛ ألن البلدة
تقوم فوق حوض مائي».
ويعتبر أن احلل يتطلب خطة مركزية على
مستوى احملافظة ،حتت إشراف وزارة الصحة
والبلدية ،رغم أن األهالي يرغبون مبشاهدة
عملية الذبح.
وحسب علي عودة؛ سائق سيارة جمع النفايات
في حوارة ،فإن جمع النفايات يتم بشكل
يومي ،ويقول« :هناك مشكلة في إلقاء أصحاب
املالحم للنفايات في احلاويات ،وهي عبارة عن
بقايا حلوم وعظام ودماء ،لذلك نطلب منهم أن
يضعوها في أكياس مخصصة ،قبل وضعها في
احلاوية ،لكنهم ال يلتزمون بذلك» ،ويشير إلى أن
وزن احلاوية ميكن أن يصل إلى  500كيلوغراما،
مما يتسبب في تعطل سيارة جمع النفايات.

من حق املواطن الشكوى

ويؤكد الدكتور خالد قاضي؛ مدير دائرة

الصحة والبيئة ،أن مراقبة الذبح هو من
اختصاص البلدية ودائرة البيطرة في
وزارة الزراعة ،ويقول« :يوجد في نابلس
مسلخ واحد يخدم املدينة واملناطق اخلاضعة
إلشراف بلدية نابلس ،وميكن أن تنسق
بلدية حوارة وغيرها مع بلدية نابلس
لذبح املواشي فيه» .وينوه إلى أن دور دائرته
يكمن في مراقبة األمور الصحية والبيئية،
عبر الطاقم التابع للدائرة ،الذي ينتشر في
احملافظة .ويؤكد أن ذبح املواشي في املالحم
اخلاصة ظاهرة سلبية على صحة املواطن
وبيئته» ،ويشير قاضي إلى أنه في حدوث
مكرهة صحية بسبب املالحم ،أو تقدم
أي مواطن بشكوى لنا ،فإن طواقم الدائرة
ستعاين املكان ،ويقول« :إذل متت إدانة
صاحب امللحمة فسيتم توجيه إنذار له ،وإذا
تكررت املخالفة حتال قضيته للنيابة العامة».
ولكن تبقى املشكلة في عدم وجود قانون
يحدد طريقة ذبح املواشي واألماكن التي
يتم الذبح فيها .وهنا يوجه قاضي رسالته
ألهالي حوارة ،فيقول« :في حال رغبتكم
بالشكوى على وجود أي مكرهة صحية من أي
ملحمة ،يجب التوجه لدائرة الصحة والبيئة
التابعة ملديرية الصحة في نابلس ،أو الدائرة
البيطرية في مديرية الزراعة».
ويصر سمير عودة؛ ميسر مشروع «خطى» في
املنتدى العتيق بالبلدة ،على أن هذه القضية
تشكل القلق األكبر ألطفال حوارة وأهلها،
فمنظر الدم في الشوارع ،وتراكم النفايات في
احلاويات ،وجتمع الكالب الضالة ،كلها تؤثر
على صحة األطفال بدنيا ونفسيا ،ويقول:
«سنعمل بالتعاون مع «بياالرا» ومؤسسة
إنقاذ الطفل البريطانية ،على إيصال صوت
األطفال لألهالي وأصحاب املالحم» ،ويشير
إلى أنه مت تسهيل عمل األطفال خالل ورشات
عمل ونشرات توعية لألهالي ،كما مت العمل
مع املدارس لتثقيف األطفال حول القضية،
ويضيف« :اجتمع األطفال مع البلدية
وطرحوا قضيتهم ،لكن رسالتي ألصحاب
املالحم أن يجنبوا أطفالنا الضرر ،ويحافظوا
على النظافة».
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د .شكوكاني :رغم التحديات ننفذ مشاريع في مناطق «ج» والقدس
املتنزه الوطني ...هدوء الريف وجمال الطبيعة وسط ضوضاء املدينة
أجرت املقابلة :ألني مسعود وكالرا معلم
مراسلتا الصحيفة /رام الله

ما هدف إنشاء املجلس االقتصادي
الفلسطيني للتنمية واإلعمار «بكدار»؟

كان هدفنا ،وما يزال ،تغطية مجموعة
واسعة من املسؤوليات ،مبا في ذلك تنسيق
املعونة ،والسياسة االقتصادية ،وإدارة املشاريع،
والتنسيق مع املنظمات غير احلكومية
ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة ،واملساعدة
التقنية والتدريب ،وإقامة بنية حتتية ،ودعم
املؤسسات .وكان لبكدار دور رئيس في جميع
هذه املجاالت ،قبل قيام السلطة الوطنية .كما
قدمت بكدار الدعم الفني للوزارات فيما بعد
حتى تأسيسها ،ثم أصبحت تعمل بتكامل مع
الوزارات ،وبقيت املسؤولة عن تنفيذ مشاريع
البنية التحتية بشكل رئيس ،بالتنسيق املباشر
مع وزارات التربية والتعليم ،واحلكم احمللي،
ووزارة التخطيط ،ووزارة املالية في املشاريع
املركزية.

من ميول املشاريع التي تنفذها «بكدار»؟
وما هي آلية العمل في املشاريع؟
تقوم الدول املانحة؛ سواء األوروبية أو العربية،

هل تشترط الدول املانحة تنفيذ مشاريع
معينة؟ أم يأتي التمويل بناء على املشاريع
التي يحتاجها الوطن؟

تنفذ بكدار املشاريع بناء على حاجة املنطقة
واملجتمع ،وبعد دراسة املشروع نعرضه
على اجلهات املمولة بناء على اهتمامات كل
منها .وعند موافقتها على متويل املشروع،
تعقد اتفاقية بني اجلهة املانحة ومؤسسة
بكدار بطريقة مباشرة ،أو عن طريق وزارة
التخطيط ،أو املالية.

ما هي املشاريع التي تنفذونها في الضفة
الغربية؟

في السابق كنا نقوم بتنفيذ مشاريع تتعلق
بالبنية التحتية ،تسمى مشاريع صغيرة في
املجتمع؛ كبناء غرف صفية ،أو مدرسة ،أو بناء
وحدة صحية ،وإنشاء شارع ،وتعبيد طرق ،وشق
طرق رابطة ،وحتسني مداخل املدن ،ومشاريع
الصرف الصحي ،إضافة إلى مشاريع مركزية،
وإيجاد فرص عمل للعديد من العاطلني عن
العمل .ولكن عملنا يقتصر حاليا على املشاريع
املركزية؛ فنقوم بتنفيذ بناء قصر للضيافة في
سردا ،وبناء مبنى لرئاسة الوزراء ،ضمن مبلغ
يصل إلى مليون ونصف املليون دوالر ،وإنشاء
مكاتب للرئاسة في املقاطعة ،والعمل على بناء
مركز ثقافي في طوباس .إضافة إلى جتهيز
بناية للدفاع املدني في قرية بديا باخلدمات
املساندة ،وتنفيذ املشروع في عدة محافظات.
وننفذ مشاريع في ما يزيد على  482جتمعا
سكانيا في قرى الضفة الغربية.

تنفذ «بكدار» العديد من املشاريع في
هل تواجهون معيقات عند تنفيذ قطاع غزة .فهل تتسم هذه املشاريع
بطابع خاص عن مثيالتها في الضفة
مشاريعكم؟
املعيقات دائما موجودة ،خاصة بالنسبة الغربية؟

للمشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق «ج»،
حيث نحتاج إلى تنسيق مع اجلانب اإلسرائيلي،
الذي يدرس املشروع ،ويعطون إجابتهم بناء
على مدى خدمته ملصاحلهم االستيطانية
أم عدمه .لكننا ال نأخذ بالقرار اإلسرائيلي
في كثير من األحيان ،ونباشر البناء في هذه
املناطق عندما يكون لدينا قرار سياسي ،دون
احلصول على ترخيص من اإلسرائيليني.
وهذا ال ينطبق على جميع املشاريع في تلك
املناطق؛ فنحن ندرس املشروع ونقيمه ،ونرى
إمكانية التنفيذ ،وتقدير مدى الضرر الذي قد
يلحق باملشروع في حال البناء دون ترخيص.
وتتميز املشاريع التي ننفذها في مناطق «ج»
والقدس بعدم وجود متويل من الدول املانحة
األجنبية .وال تضع الدول املانحة العربية

يتسم قطاع غزة مبيزات خاصة فيما يتعلق
باملشاريع التي ننفذها؛ فهناك اختالف في
احتياجات القطاع .ومن املشاريع التي نعمل
عليها هناك ،مشروع يقتصر على إعادة تأهيل
املدارس التي دمرها االحتالل ،وبنائها ،وإعادة
تأهيل الطرق ،وتصل كلفته إلى  12مليون
دوالر .وتواجهنا في القطاع مشاكل عديدة
منها عدم توفر املواد األساسية للبناء ،فحاولنا
إيجاد بدائل باملواد املتوفرة بدال من املواد التي
يتطلب استيرادها لصعوبة دخولها.

هل تصل مشاريعكم ملخيمات الالجئني؟

ال تشمل مشاريعنا املخيمات في الوقت احلاضر.
ولكننا نفذنا في السابق عدة مشاريع في
املخيمات ،بالتنسيق مع دائرة شؤون الالجئني.

تصوير :كالرا معلم

ظهرت مؤسسة «بكدار»؛ وهي اختصار للمجلس
االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ،على
الساحة الفلسطينية عام 1993؛ لتطوير البنية
التحتية ،وإعمار املناطق الفلسطينية ،في ظل
عدم وجود مؤسسات ترعى هذه املشاريع في
مرحلة ما قبل قيام السلطة الوطنية.
وفي ظل التزايد املستمر لبناء الكتل اإلسمنتية
في املدن ،ظهرت فكرة احملافظة على البيئة،
وحاجة املواطن إلى منطقة خضراء يستمتع
بجمالها وهدوئها وسط ضوضاء املدينة وأزمتها،
فبرزت فكرة إنشاء متنزه مبساحات واسعة
من األشجار والنباتات ،وبدئ بتنفيذ مشروع
املتنزه الوطني األكبر في الضفة الغربية في
مدينة رام الله والبيرة.
للتعرف أكثر على مؤسسة بكدار ،ومشروع
املتنزه الوطني ،كان لصحيفة «صوت الشباب
الفلسطيني» املقابلة التالية مع د .هشام
شكوكاني؛ الوكيل املساعد للشؤون الفنية في
مؤسسة بكدار:

بتمويل جميع املشاريع تقريبا ضمن آلية
معينة؛ إما مباشرة ،أو عن طريق وزارتي
التخطيط واملالية ،لنقوم بإدارة املشاريع دون
تنفيذها ،حيث نستعني مبكاتب هندسية لعمل
التصاميم ،وتقوم الطواقم الفنية في بكدار
برفع هذه املشاريع للمستوى املطلوب ،وأحيانا
نقوم باستكمال مشاريع شبه جاهزة دون املس
بالتصميم.
ويبدأ عملنا بطرح العطاءات على املقاولني
احملليني ،وتقتضي مهمتنا اإلشراف على إدارة
املشروع وتنفيذه ،وفي املشاريع الكبيرة نقوم
بتعيني مكاتب هندسية لإلشراف على املشروع،
بينما نقوم بإدارته ومتابعة اإلدارة مع املكتب
الهندسي.

ومؤسساتها شروطا على موقع تنفيذ املشروع ،ومن
هذه الدول واملؤسسات :البنك اإلسالمي ،والصندوق
العربي ،والبحرين ،وقطر ،مما يجعلنا قادرين على
العمل في مدينة القدس ومناطق «ج».

د .هشام شكوكاني:
عمل كمهندس في دائرة مياه الضفة الغربية في الفترة بني  1978و ،1981ثم أكمل درجة البكالوريوس
واملاجستير في جامعة “وين ستيت” بأمريكا ،وعمل محاضرا في جامعة النجاح من عام  1983حتى ،1994
وأنهى في هذه الفترة درجة الدكتوراة في أملانيا الغربية آنذاك .وفي عام  1994عمل وكيال مساعدا للشؤون
الفنية في مؤسسة بكدار .وهو محاضر في جامعة بيرزيت في كلية الهندسة املدنية وإدارة املشاريع ،كما
يعمل مع نقابة املهندسني وفي املعاهد املختلفة املختصة بإدارة املشاريع.
وال مانع لدينا من العمل في املخيمات.

البيئة .ويعتبر هذا املشروع هو املشروع الوطني
األول في فلسطني في مدينة رام الله ،وتتطلع
بكدار بعد انتهائه وتوفير التمويل الالزم إلى
بناء مشاريع مشابهة في مناطق ومدن أخرى.

بدأ تنفيذ املتنزه الوطني مبوجب قرار رئاسي
على أرض اإلذاعة في مدينة البيرة ،على أن
تقوم بكدار بتنفيذه ،ومت تعيني جلنة وطنية
من شخصيات اعتبارية لإلشراف على إدارة
املشروع .وقد بدأ املشروع عام  ،2007لكن ظروفا
سياسية ومتويلية في حينه أدت إلى توقفه،
وأعيد إطالق املشروع مجددا عام  ،2009ومتكنا
من إنهاء أعمال التصميم بشكل كامل ،وبدأنا
العمل في تنفيذ املشروع قبل عام ،وانتهينا من
البوابة الرئيسة بكلفة مليوني دوالر.
ويقع املشروع على مساحة  150دومنا من أراض
حكومية مساحتها  200دومن ،مت تخصيص 50
دومنا منها لالستثمار ،حيث عقدت اتفاقية مع
صندوق االستثمار الفلسطيني الستثمار األرض
التي يطلق عليها اليوم اسم اإلرسال سنتر،
حيث ستنشأ أبراج ومركز جتاري وجتمعات
سكانية ،ويشرف صندوق االستثمار على جزء
منه.

رغبنا باعتماد التمويل الذاتي منذ بداية
املشروع ،فلم نعرضه على أي دولة مانحة حتى
اللحظة .ونقوم في «بكدار» والسلطة الوطنية
بتمويله؛ فتمكنا من توفير مبلغ  15مليون
دوالر لهذا الغرض ،حيث تصل تكلفة املتنزه
إلى حوالي  20مليون دوالر ،ونحن نحاول تأمني
بقية املبلغ من دول مانحة مهتمة بالبيئة؛
كأملانيا والسويد.
ونتطلع إلى إنهاء املشروع مع نهاية عام ،2012
لوجود بعض املعيقات؛ كوجود قوات األمن في
املنطقة ،ومنها الدفاع املدني ،وأمن الرئاسة،
والشرطة العسكرية .وهناك قرار رئاسي بنقلها
إلى مكان آخر.

في عام  2007صدر قرار رئاسي بإعادة
تشكيل اللجنة الوطنية من أجل تنفيذ
املتنزه الوطني على أرض اإلذاعة ،كيف
تبلورت هذه الفكرة؟ وفي أي عام بدأ من ميول املشروع؟ وما هي املدة احملددة
إلنهائه؟
التنفيذ الفعلي لهذا املشروع؟

ما الهدف من هذا املشروع؟

املصدر :بكدار

مخطط للحديقة

هدف احلديقة الرئيس بيئي؛ فاملدن تزداد فيها
الكتل اإلسمنتية يوما بعد يوم ،وتكاد املناطق
اخلضراء تختفي .وال توجد أماكن عامة توفر
خدمة للناس من مختلف الفئات العمرية.
وبالتالي تنبع أهمية املشروع من توفيره
منطقة خضراء للمواطن في وسط البلد،
تستهدف كافة فئات املجتمع ،من كافة مناطق
الضفة الغربية .وما مييز املشروع أن املساحة
املبنية منه لن تتجاوز  %6من مساحة األرض،
وبقيتها منطقة خضراء؛ من غابات مشجرة،
ومناطق طبيعية .وسنحاول أن نحافظ على

ما هي اخلطط املستقبلية ملؤسسة
«بكدار»؟

تتضمن اخلطط املستقبلية تنفيذ العديد من
املشاريع في مناطق مختلفة ،ومنها مشروع
قصر الضيافة لزوار مدينة رام الله والبيرة
في منطقة سردا ،على مساحة أرض تبلغ 40
دومنا بقيمة تزيد على  10ماليني دوالر ،وبناء
محكمة في مدينة اخلليل بقيمة سبعة ماليني
دوالر ،وبناء مستودع طبي في مدينة نابلس
بالتعاون مع وزارة الصحة .كما سنقوم بإعادة
تأهيل مدارس في مدينة القدس وجميع
مناطق الضفة الغربية ،إضافة إلى مشاريع في
قطاع غزة تهدف إلى إتاحة فرص عمل ودعم
املجتمع وإعادة تأهيل وبناء ما دمره االحتالل.
وملعرفة املزيد عن خطط وبرامج بكدار يرجى زيارة
املوقع االلكترونيwww.pecdar.ps :
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عندمــا تغضــب ...هــل تعــد للعشــرة؟

إعداد :ميرنا زيادة وسهام سويلم وإيهاب ضميري احترامه ،وأمتنى أن يسامحني ،وأقول له:
مراسلو الصحيفة /رام الله وغزة ونابلس «رمضان كرمي ،واملسامح كرمي» وكل عام
وأنت بخير.
أطل علينا رمضان بثواب صيامه وقيامه وقيم
فادي غسان 17 ،عاما ،رام الله:
تسامحه العظيمة ،ثم مضى .وحل علينا عيد
الفطر بحلة بيضاء تعكس ألوان قلوبنا؛ فال حقد حصلت مناوشة
بيني
ميألها ،وال كره يبلغ شغافها .وفي العيد ،كما لفظية
شخص
كل أعياد الوطن ،فرصة لشد احلبال التي كادت وبني
تنقطع ،وروح التسامح مألت العقول والقلوب ،آخر ،ومتكنا من
وأشواق الشباب ملن يحبون أكبر من مجرد حل املشكلة بعد
تدخل األصدقاء.
وقيعة أو قطيعة.
بهذه املناسبة حمل الشباب أقالمهم ،وخطوا بصراحة لم يكن
رسالة اعتذار ملن يحبون ،لعل ما يأمل به نشطاء هنالك أي مبرر
اخلالف،
مشروع «عد للعشرة» الذي تطبقه «بياالرا» لهذا
أزمة
بتمويل من االحتاد األوروبي ،أن يتحقق ،وأن ولكن
تسود أجواء التسامح التي تفرضها املناسبات الطرق ،واجلوع الناجم من الصيام ،جعلني
الدينية واألعياد ،بني الشباب وفي مجتمعنا ،أفقد أعصابي عندما اصطدم بسيارتي
على موعد اإلفطار .وفي النهاية سامحته
ليصبح كل أيامنا أعيادا.
ونسيت املوضوع ،ونحن اآلن في موسم
األعياد ،فال بد من العفو وحب اآلخرين،
جهينة النتشة 21 ،عاما ،رام الله:
وأقول له :كل عام وأنت بألف خير ،ونحن
ليست لي مشاكل
كلنا أبناء وطن واحد.
مع اآلخرين في
ولكن
العادة.
رانيا زهير املصري 25 ،عاما ،غزة:
حصلت مشاجرة
مع
اختلفت
بسيطة مع أمي،
إحدى صديقاتي
حني طلبت مني
الفترة
في
مساعدتها في
األخيرة نتيجة
أعمال املنزل.
تفاهم
سوء
والصائم يتميز
أسلوب
بالعصبية ،وال طاقة لي بأعمال املنزل ،فلم حول
أقبل مساعدتها .وأنا اليوم أشعر بالندم؛ التعامل بيننا،
فلإلنسان نزعة من األنانية ،جتعله يتناسى فتدخل األهل
املوضوع،
أن اآلخرين أيضا صائمون ،وأن التعب في
يسيطر على اجلميع .ولكن األمهات يقدمن وامتدت املشكلة لفترة طويلة .مبناسبة
التضحيات ،وعليهن الكثير من املسؤوليات .شهر رمضان الفضيل واألعياد أسامح
وأطلب من أمي أن تسامحني ،وأرجو لها صديقتي ،وأقول لها :كل عام وأنت بخير،
وقد حاولت االتصال بها ،ولكنني لم أمتكن
عيدا سعيدا.
من االطمئنان عليها ،وأمتنى أن تكون بخير
وأحسن حال.
فؤاد جدوع 22 ،عاما ،أريحا:
بطبيعتي
أنا
رندة أبو رمضان 25 ،عاما ،حي الرمال ،غزة:
هادئ
شخص
لقد حدث بيني
ولست عصبيا،
وبني صديقة
دائما،
أتروى
لي
مقربة
وأعمل ما بوسعي
في
اختالف
عن
البتعد
وجهات النظر
وقد
املشاكل.
في
تسبب
حصلت مؤخرا
حدوث قطيعة،
بيني
مشكلة
وبني مديري في العمل ،فشعرت أن ساعات رغم أنني أجهل
العمل طويلة أثناء شهر رمضان ،وأحسست أسباب هجرها
أنني غير قادر على تنفيذ مهامي .ومديري لي ،وعدم رغبتها بالعودة للحديث معي
كان في حالة عصبية ،ولم يحتمل سماع أي مجددا .ومبناسبة شهر رمضان واألعياد،
رأي أو عذر ،فرفعت صوتي عليه .وأنا أشعر أحب أن أقول لها إن «املتاجران ال يغفر لهما
بالذنب ملا فعلت؛ فهو أكبر مني سنا وله إال إذا حتابا» .وهذه دعوتي للمرة السادسة

لها للتسامح ومصاحلتها ،فالقلوب البيضاء نابية .وأقول
املتصافحة التي جمعها حب الله ال تستحق له :صديقي
إال أن تكون على ود دائما.
أريد منك أن
تسا محني ،
محمد البوجي 26 ،عاما ،من رفح ،قطاع غزة :ألنني سامحتك
ما
ونسيت
اختلفت
لقد
حدث بيننا،
صديقي
مع
عام
وكل
شهدت
حني
وأنت بخير،
شهادة حق على
والتوفيق من
عكس ما أراد
الله ،فإن كان اختالفنا على رزقنا ،فالرزق
فأخذ
مني،
على الله.
موقفا،
مني
وانقطعت الصلة
بيننا .أود أن
سالم رشيد 21 ،عاما ،مخيم بالطة ،نابلس:
أقول له :كل عام وأنت بخير ،وإني أسامحك ال شك أن العيد فرصة مواتية للتسامح
على كل شيء بدر منك ،وأمتنى أن نعود بني الناس،
أصدقاء وتكون قلوبنا صافية.
أريد
وأنا
هذه
في
محمد أسعد حمودة 25 ،عاما ،غزة:
ا ملنا سبة
وقع خالف بيني
أطلب
أن
زميلي
وبني
الصفح من
قررنا
عندما
صديق أسأت
مما
الشراكة،
فض
معا ملته
أدى إلى القطيعة
في إحدى
والهجر .وأنا أقول
ا لسهر ا ت ،
له مبناسبة شهر
حني حدثت مشادة كالمية بيننا،
شهر
رمضان؛
وتهجمت عليه ،وحاولت ضربه،
احملبة والتسامح
واستخدمت ألفاظا نابية .وأقول له:
والغفران ،وعيد الفطر السعيد ،إنني أسامحه يجب أن نصفح عن بعضنا ،ومنلك نوايا
وأمتنى أن تعود عالقتنا كالسابق.
الصلح مبناسبة عيد الفطر ،وال بد أن
تعود املياه ملجاريها ،وآسف على ما فعلته
في حقك ،وكل عام وأنت بخير.
هنا ارشيد 20 ،عاما ،جنني:
أقدم اعتذاري مع
حلول عيد الفطر
سالم سالمة 17 ،عاما ،بيت إيبا ،نابلس:
لصديقة مقربة،
العيد فرصة ذهبية للتسامح ،وأنا أطمح
املشادة
بسبب
هذه
في
الكالمية الناجمة
املناسبة حلل
عن اختالف آرائنا
اخلالف بيني
وانتمائنا السياسي...
وبني زميلتي
لقد تطاولت عليها
على مقاعد
في الكالم.
ا لد ر ا سة ،
وأقول لها :أفتقدك وأفتقد جلساتنا ففي السنة
األخوية ،وأمتنى أن تغفري لي إساءتي املاضية وقع
والقمع الفكري الذي مارسته بحقك ،خالف بيننا
يقول غاندي« :إذا قابلت اإلساءة بسبب «القيل
باإلساءة ،فمتى تنتهي اإلساءة» .وأمتنى والقال» ،فصرخنا على بعضنا ،واستخدمنا
لها عطلة وعيدا سعيدا.
الضرب ،حتى تدخلت مديرة املدرسة
واملعلمات لفض االشتباك واإلصالح بيننا.
لكننا حتى اليوم ال نكلم بعضنا ،ولم تصف
نظمي بولص 17،عاما ،نابلس:
أريد إنهاء خالف شخصي مع صديق لي ،قلوبنا بعد.
ومع حلول األعياد ،أصبح ال بد من استعادة أقول لزميلتي :لدي مبادرة إلصالح ما
العالقة ،وال يعقل أن خالفا حصل بيننا حدث لتصفو القلوب ،فهل لديك االستعداد
على بيع «باللني» ،ينهي صداقتنا ،أود منه لالستجابة؟ وأرجو أن يسود التسامح بيننا،
أن يصفح عني بعدما أن أسمعته ألفاظا وأقول لك :وفقك الله.
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هشام العمري لـ«صوت الشباب»:

سنعمل قريبا بنظام الشرائح املجتمعية وال بد من احترام موظفينا

أجرى اللقاء :صابرين طه
مراسلة الصحيفة /القدس

تعتبر شركة كهرباء القدس من أقدم
الشركات الوطنية؛ فقد تأسست عام 1914؛
لتوزع الكهرباء على محافظات القدس،
ورام الله ،وبيت حلم ،وأريحا .ويبلغ عدد
مشتركيها حاليا  216ألفا ،ويستفيد من
توزيع كهربائها مليون نسمة .ويعمل فيها
 810موظفني موزعني على احملافظات
األربع.
وملزيد من االطالع على خدمات هذه
الشركة الوطنية ،كان لـ«صوت الشباب
الفلسطيني» اللقاء التالي مع املهندس
هشام العمري؛ رئيس مجلس إدارة شركة
كهرباء القدس.

يشتكي الكثير من املسؤولني
واملوظفني في شركتكم من أن
مخيمات الالجئني تشكل عقبة
رئيسة أمام عملهم .ما حجم هذه للمشتركني في عدادات الدفع املسبق
املشكلة؟لقضية مخيمات الالجئني ،فقد مالحظة بأن الضريبة واملبلغ
بالنسبة
حتدثنا مع عدة أشخاص بخصوصها ،املقطوع يشكالن نسبة كبيرة من
والشركة تبذل أقصى جهودها ملساعدة الفاتورة ،فهل تعتقد أن األمر بحاجة
العائالت احملتاجة .لكن التعدي
على للتوضيح؟
الشبكات ،وسرقة التيار ،وعدم دفع

اخلاص .وحتى ننهي هذه املشكلة ،سننوه
لألمر على صفحتنا اإللكترونية ،ونعد
مشتركينا بأننا سنلتزم بوضع سعر
الكيلوواط مبجرد االنتهاء من البرمجة.

الفواتير ،كلها أصبحت مظاهر عادية في
املخيمات .كما إن الشركة معاقة عن تأدية
عملها بسبب البناء العشوائي للبيوت فيها،
عدا عن أن التعدي على الشبكة يعرض
املعتدين للخطر.

ما هي اخلدمات التي توفرونها
للمواطن؟
يشتكي املواطنون أحيانا من عدم
يقتصر عمل الشركة حاليا على توزيع
التيار الكهربائي .لكننا سنعمل مع شركة وضوح فاتورة الكهرباء ،فهل بإمكانك
«جيتكو» لالتصاالت على مد خطوط أن توضح لنا كيفية التعامل معها؟
«فايبر» على خطوط الكهرباء ،وسنعرض
هذا املشروع على جميع مزودي اإلنترنت
لالستفادة من هذه اخلدمة .وحينها على
املوزع التعاقد مع شركة الكهرباء التي
ستعمل كناقل ،وليس كموزع ،لالستفادة
من ميزات هذه اخلدمة ،التي تتلخص
بأسعارها املنافسة ،وسرعة اإلنترنت التي
تفوق سرعة اخلطوط النحاسية ،بحيث
تكون نسبة التحميل والتنزيل على
اإلنترنت ثابتة.

ما هي العقبات التي تواجه عمل
الشركة؟

من أكثر ما يؤملنا في شركة الكهرباء هو
اتهامنا بتقاضي أسعار مرتفعة ،وسرقة
التيار الكهربائي الذي يستنزف طاقاتها،
ويزيد الديون املتراكمة للبنوك؛ لعدم
متكن الشركة من سداد الفواتير والفوائد
املتراكمة على الشركة ،والتي ال تقل عن
 20مليون شيكل سنويا؛ بسبب تأخرها
عن الدفع.
وعدا عن أن السرقات التي تثقل كاهل
الشركة ،فإنها تشكل خطرا على السالمة
العامة؛ فقد توفي العديد من املواطنني
بسبب سرقة الكهرباء والتعديات على
الشبكة .وهذا يعني أن سرقة الكهرباء هدر
لألرواح ،وليس للمال فحسب.

كيف حتاولون حل هذه املشاكل؟

ملاذا يكثر انقطاع التيار الكهربائي في
منطقة امتيازكم؟

ال بد من وقوع مشاكل أحيانا؛ كما في فصل

نعود لنظام الدفع املسبق .ملاذا هذا
النظام؟ ما فوائده؟

حقق نظام الدفع املسبق الذي نعمل على
تطبيقه حالي ًا انخفاض ًا في استهالك
املواطن بنسبة  ،%30وبذلك مت ترشيد
الكهرباء .وألن نظام الدفع املسبق ال يحتاج
إلى خدمات الشركة لقراءة العداد وغيرها،
فقد قررت السلطة الوطنية إعفاء املواطن
من دفع املبلغ الثابت .ويجدر الذكر أن
مجلس الوزراء تبنى قرارا بتوريد 60
ألف عداد مسبق الدفع للتخفيف على
املستهلكني.

ما هي اخليارات املتاحة أمام
املواطنني؟

عند تركيب عداد الكهرباء ،يكون أمام
املشترك في العادة خياران :إما أن يختار
عدادا عاديا ،وهذا يتطلب إعداد عدة
أوراق من البنك غالب ًا ،لتصله في نهاية
كل شهر فاتورة الكهرباء بعد قراءة العداد.
أو أن يختار العداد مسبق الدفع .وعادة ما

من شكاوى املواطنني أن بعض
الفواتير لم تعد تظهر عدد الكيلو
املستحق مقابل املبلغ املدفوع ،فما
سبب ذلك؟

قبل شهرين كنا نكتب في الفاتورة ثمن
الكيلوواط ،وهذه النقطة هي موضوع
مقال نشر في صحيفتكم ،ومنذ شهرين
صدرت تعرفة جديدة حلساب ثمن
الكيلوواط ،من خالل نظام الشرائح؛
فهناك الشريحة ،والشريحة الثالثة هي
املهمشة اقتصادي ًا ،وسنعود لنكتب سعر
الكيلوواط حني ننتهي من برمجة نظام
الشرائح اجلديد ،الذي يضمن لكل شخص
أن يكون في الفئة الصحيحة له.

هل ميكنك أن توضح لنا هذا األمر
أكثر؟

إذا استهلك املواطن كمية من الكهرباء
تتراوح بني صفر و 100كيلوواط،
سيكون السعر الذي سيدفعه مقابل ذلك
مختلفا عن السعر الذي سيترتب على
املواطن دفعه إذا استهلك ما بني 100
و 200كيلوواطات مثال .فلكل فئة سعرها

نقوم نحن بتحويل عداد األفراد من عادي
إلى مسبق الدفع عندما تتراكم عليه
الديون ،على أن يقوم بتقسيطها طبعا.

ولكن لنظام الدفع املسبق عدة
أنظمة ،منها الدفع بالبطاقة،
والبصمة؟ ما الفرق بينهما؟ وملاذا ال
يتم توحيدهما؟

نظام البصمة كان موجود ًا قبل نظام
الدفع املسبق .وسيتم إلغاؤه في مدة
زمنية ال تتجاوز السنة.

ما هي مشاريعكم للمستقبل؟

إضافة إلى تقدمي خدمة الكهرباء ،وضعنا
مخصصا سنويا محددا ملوضوع املساعدات؛
حيث سنساعد في متديدات الكهرباء
وغيرها ملن يعيشون وضع ًا اقتصادي ًا سيئا؛
كأسر املعتقلني والشهداء وبعض مدارس
األيتام .ونعمل على تنظيم ورشات
عمل لربات البيوت حول السالمة العامة
في املنازل من خطر الكهرباء ،وكذلك
في األندية الصيفية ،وتوجيه األطفال
للسالمة في استعمال الكهرباء ،ويندرج كل
ذلك كله حتت برنامج املشاركة املجتمعية
للشركة.

ما هي رسالتك للمواطنني؟

تصوير :ميرنا زيادة

طالبنا احلكومة الفلسطينية بسن قانون
للحد من السرقات ،ينص على جترمي
من يسرق التيار ،أو يساعد على السرقة
باحلبس الفعلي ملدة  90يوما ،دون أن
يسمح باستبدال احلبس بغرامة ،وتلقينا
وعدا بأن يتم النظر في هذا القانون.
كما قمنا بعمل جتربة في منطقة القدس،
ملشروع يدعى الشبكة الذكية ،حيث قمنا
بتركيب عدادات توصل املعلومات للشركة
دون حاجة لتوجه املوظفني للمشترك،
حيث يتم تنبيه الشركة عند قيام
املشترك بفتح العداد ،أو في حال وجود
سرقات للشبكة .وقد أقيمت هذه التجربة
في منطقة بيت حنينا ،وسيتم التوسع
في الحقا إن شاء الله.

على الناس أن يعرفوا أننا نشتري الكهرباء
من إسرائيل كل شهر؛ فنحن ال منلكها.
وعلينا أن ندفع ثمنها ،وهو ما يقارب
 60مليون شيكل شهريا ،صيفا وشتاء.
لذلك نعطي الناس فاتورة شهرية ،ونحن
ملزمون بالدفع ،ويترتب على تأخرنا دفع
فوائد ضخمة.
وتشمل الفاتورة عادة عنصرين أساسيني،
هما ثمن استهالك التيار الكهربائي الذي
يساوي مجموع عدد الكيلوواط مضروبا
بثمن الكيلوواط ،إضافة إلى املبلغ الثابت،
وهو حسب القانون اإلسرائيلي :املبلغ
الذي يغطي رواتب من يصدرون الفاتورة
ورواتب املوظفني ،وقد وضع هذا املبلغ
للحد من عدد املوظفني .ويقوم املواطن
بدفع هذا املبلغ ،ولهذا فإن األقوال التي
تتحدث عن أن موظفي الشركة يتلقون
رواتب عالية ،عارية عن الصحة؛ فالرواتب
ثابتة ،ولكن عدد املوظفني قد يتغير.

أما بالنسبة للضريبة ،فالشركة ملزمة بدفع
ضريبتي القيمة املضافة والدخل لوزارة
املالية ،حتى لو لم يدفع املشترك فاتورته،
وهذا يشكل عبئا مالي ًا آخر على الشركة.
ولو حتدثنا عن غرامة التأخير ،فإن الشركة
متنح املشترك مدة عشرة أيام لدفع فاتورته،
وعليه أن يلتزم بهذه الفترة؛ ألن الشركة
ستضطر لدفع غرامة تأخير سنوية في
حال تأخرها عن الدفع .ولهذا فإننا نطالب
املواطن بغرامة تأخير إذا تأخر عن دفع
فاتورته ملدة جتاوزت األيام العشرة .ومع
ذلك فإن  %50من غرامة التأخير نزيلها عن
كاهل املواطن أحيانا ،حيث نراعي احلالة
االقتصادية ،والديون العالية املتراكمة على
املواطن ،ونقوم بجدولة ديون املشتركني
الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وفي أسوء احلاالت نقوم بقطع الكهرباء،
فيدفع ذلك املواطن إلى دفع فاتورته ،أو
إلى سرقة الكهرباء لألسف.

الشتاء مثال؛ فاألجواء العاصفة تتسبب
بحدوث خلل .ونحن نعد مشتركينا بأنا
سنتكفل بتعويضهم إذا كان سبب اخللل
شركة الكهرباء .وميكن ألي شخص أن
يقدم تقريرا باألضرار التي يتعرض لها
بسبب خطأ من شركة الكهرباء ،وسترسل
الشركة فريقا مختصا لدراسة الوضع،
حتى لو كان اخللل في بعض األجهزة.
وبناء على تقرير اللجنة ،ميكن للمواطن
إصالح هذه األجهزة وتزويدنا بالفواتير
لنتكلف بدفعها عبر شركة التأمني التي
نتعاون معها.

محول كهربائي تابع للشركة -شارع رام الله القدس

نحن في نهاية األمر شركة مقدسية ،حتتاج
من اجلميع أن يقفوا بجانبها ليساعدوها
على تأدية وظيفتها بالشكل الصحيح،
وأبوابنا دائما مفتوحة لكل االقتراحات
واالنتقادات .وأمتنى على املواطنني احلد
من السرقات والتعديات؛ ألنها في حال
استمرت ،ستدمر هذه الشركة .أنا شخصيا،
ال أذكر أنني رفضت يوما التعامل مع أي
شكوى وصلت إلى مكتبي ،وأتابعها دائما.
بابنا دائم ًا مفتوح للجميع ،وأنا بنفسي
أقوم برقابة دائمة على خدماتنا ،عدا عن
أن مكاملاتنا مسجلة ،وأتصل أحيانا كأني
مواطن عادي ألعرف مستوى اخلدمات
املقدمة للمواطنني.
نحن نعمل في ظروف صعبة جدا قد
تضطر املوظفني أحيانا إلى حمل ما
يحتاجونه على ظهورهم للوصول إلى
مناطق ال تصلها وسائل النقل ،أو حتى
قطع مسافات طويلة بالسيارة للوصول إلى
املناطق املعزولة وراء اجلدار ،وال يتقاضون
سوى احلد األدنى املسموح به ،وال نكرم
أحدا منهم براتب أعلى من زمالئه.
وال بد أن أنوه هنا إلى أهمية احترام
موظفي الشركة الذين يعملون من أجل
املواطن ،ويؤدون واجبهم على أكمل وجه.
ومن منهم ال يحترم املشتركني يتعرض
للمساءلة والفصل إذا تطلب األمر.
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سينما ومسرح

«سامي أكسيد الكربون»

الكوميديا املصرية تؤرخ
للثورات العربية

ألني مسعود -مراسلة الصحيفة /رام الله

تدور أحداث فيلم «سامي أكسيد الكربون»؛
من سيناريو سامح سر اخلتم ،ومحمد النبوي،
وعالء حسن ،وإخراج أكرم فريد ،وبطولة
هاني رمزي ودرة إدوارد ،حول طيار شاب
غني ،يأخذه صخب احلياة وحب الفتيات،
فال يتحمل املسؤولية ،ويعتقد أنه يستطيع
التعرف على كل فتاة تلفت انتباهه ،وتنحصر
اهتماماته في نفسه فقط ،وحتقيق أحالمه
التافهة ،حتى يعجب بفتاة ثورية مثقفة،
ترفض الظلم والفساد الذي طغى على املجتمع
احمليط بها ،وتتمسك مببادئها ،وتؤمن بقضايا
وطنها ،وتسعى حملاربة الفساد ،وحتقيق احلرية
والعدالة االجتماعية ،وتساعد الناس في
التخلص من الهموم ،ومقاومة الفساد والظلم،
فيجمع بينهما احلب وتتوالى األحداث.
ويناقش الفيلم بطريقة كوميدية الثورات
العربية؛ خاصة الثورة املصرية ،ويعرض
فكرة أن ثورة األلفية الثالثة التي جتتاح
الشارع العربي لم تأت من الطبقة الكادحة التي
تعيش حتت خط الفقر ،كما في ثورات القرون
السابقة التي تتميز بأمية وجهل وعدم ثقافة
القائمني عليها ،بل على العكس ،فهذه الثورة
يقودها شباب متعلم ومثقف ،يدرك متاما
الظلم الذي يعيشه هو وأفراد شعبه ،فتأتي
ثورته محملة بأيدولوجيا معينة ،تهدف إلى

نشر الوعي بني أفراد املجتمع ،وتثقيف الناس
حتى يدركوا خطورة الوضع الذي يعيشونه.
ويركز الفيلم في عرض الثورات اجلديدة
على محاربتها لفساد النخبة من الرأسماليني
املسيطرين على البلد ،حيث تبرز أهمية رأس
املال بالنسبة للنخبة املتمتعة به؛ فمن خالل
حتكمها باالقتصاد ،تسيطر على كل مناحي
احلياة ،ويعيش املواطن البسيط حتت خط
الفقر ،وتهدر حقوقه دون أن يكترث أي من
املسؤولني ملا يحصل.
ومن ناحية أخرى يبرز الفيلم أهمية
الفيسبوك ومواقع التواصل االجتماعي التي
أصبحت أقدر على تغيير األنظمة ،وحشد
أكبر عدد من الناس ،وأكثر قدرة على
التواصل واالنتشار من الطرق التقليدية؛
فباتت مصدر القوة ،وبات العالم االفتراضي
الذي تقدمه هذه املواقع هو العالم الذي يعيش
خالله كثيرون ،رغم عدم تطابقه مع العالم
الواقعي في كثير من األحيان .وقد اختلفت
معايير البطولة أيضا؛ فلم يعد البطل يحتاج
للقوة واألسلحة إلثبات قوته وسيطرته ،وإمنا
إلى فطنة وذكاء في استخدام التقنيات والعالم
االفتراضي؛ خللق عالم جديد يعيش فيه
األشخاص ،حتى لو تنافى مع الواقع!
ويعرض الفيلم قيام الطبقة املسحوقة من
الفالحني ،مبظاهرات عديدة ضد الظلم الذي
يرزحون حتته ،إال أن املسؤولني لم يهتزوا ولم

يكترثوا ملا يحصل على أرض الواقع ،ولكن
عند انتشار صور مظاهرة وهمية على موقع
الفيسبوك ،اهتزت الثقة بهؤالء املسؤولني ،مما
أدى إلى حتركهم ،والبحث عن طرق إلخماد
هذه الثورة التي ال جتتاز حدودها الواقع
االفتراضي ،لكن تأثيرها كان كبيرا! وهنا
يبرز الفيلم أهمية هذه املواقع في صنع الرمز
والبطولة الوهمية ،وهي األقدر على االنتشار
والتأثير من البطولة احلقيقية .ورغم غباء
وعدم ثقافة الشخصية الرئيسة في الفيلم؛
رمبا إلضافة بعد كوميدي وترفيهي ،إال أنه
استطاع أن يصبح بطل الثورة على الفيسبوك.
ويقدم الفيلم في النهاية احلل لكل املصائب
والفساد الذي وصلت إليه النخبة ،الذي يتمثل
في العودة إلى األصل والعادات األصيلة واملهن
التي كان ميارسها األجداد ،واالبتعاد عن
التشبه بالغرب ،والعودة إلى احلياة البدائية
والفالحة بعيدا عن التكنولوجيا والتطور.
وهو يدعو إلى التخلي عن الثروة والتقدم
والتطور من أجل إحياء العادات األصيلة
والبساطة التي تتميز بها حياة األجداد،
البعيدة عن اخلبث والتعقيدات التي تطغى
على عصرنا هذا.
ويرى بعض النقاد أن هناك تراجعا في قدرة
املمثل هاني رمزي الكوميدية ،بوجود شيء من
امللل والتكرار لبعض األفكار ،كما لم يكن أداؤه
هو ما اعتاده املشاهد؛ مبهرا ومضحكا .لكنه لم

يفقد كوميديته بالكامل ،ورمبا يعود السبب
في ذلك إلى تناول موضوع حديث في الشارع
العربي ،وقضية تهم كل الشعوب العربية التي
أنهكتها األنظمة الظاملة؛ فثارت عليها ،خاصة
الشعب املصري ،حيث تأثرت السينما املصرية
بهذه الثورات ،واهتمت مبناقشتها وعرضها

على حساب اجلودة ،كما إن الوقت القصير
بني اندالع الثورة املصرية وإنتاج الفيلم،
كان له أثر أيضا ،لكن أبعاد الفيلم جتاوزت
حدود الكوميديا البحتة ،لتتعمق في الثورات
العربية ،وتعرضها بطريقة كوميدية قريبة
إلى نفس املشاهد.

«الثالثة يشتغلونها»

محاولة تخدير فاشلة قبل الثورة!
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تدور أحداث الفيلم؛ وهو من تأليف يوسف معاطي،
وبطولة كل من ياسمني عبد العزيز ،وصالح عبد
الله ،وهالة فاخر ،ومن إخراج علي إدريس ،حول فتاة

مجتهدة اسمها جنيبة؛ هي األولى على
الثانوية العامة ،ال تتقن شيئا سوى
حفظ الدروس ،فتدخل كلية اآلثار،
ويترافق ذلك مع طرد والدها من
املصنع الذي يعمل فيه ،مع العديد
من العمال؛ لتقليص التكاليف ،دون
أي ضمان أو تعويض ،فينضم والدها
جليش البطالة الكبير ،بعد األزمات
املالية التي تتعرض لها معظم دول
العالم.
وتقرر جنيبة أن تساعد والدها،
فتبحث عن عمل يغطي مصاريفها
اجلامعية ،فتصبح معلمة في
مدرستها السابقة ،وتقسو على
طالبها ،وجتبرهم على حفظ الكتاب
حرفيا ،وتوبخهم إذا حاول أحدهم
التحليل واالستفسار عن أمر ما في
املنهج .وهنا يعرض الفيلم طريقة
التدريس التي تعتمد على التلقني
املنتشرة في دول العالم الثالث ،حيث
ال مجال للتحليل والتفسير واستثارة
يقني الطالب وزعزعته ،فيتربع التلقني وتدريس
الغيبيات على عرش العملية التعليمية.
وتتبع نصيحة أمها ،فتحاول التعرف على شاب ثري
جدا ومهمل دراسيا .لكن مظهرها الشعبي ال يجذبه

لها ،وينصحه أصدقاؤه باستغالل إعجابها به ليغش في
االمتحان .وجتري جنيبة تغييرا جذريا في مظهرها،
فينعكس هذا التغير على سلوك الطالب ومظاهرهم.
كما يعرض الفيلم صورة اليساري على أنه إنسان
يخاف أمن الدولة ،رغم أن اليسار املصري جزء
أصيل من احلركة الوطنية التاريخية في مصر .كما
يبرز التناقض الذي يعيشه اليساري املصري ،حيث
عرض شخصية الشاب الذي ينظر بتعال إلى العمال
والفالحني ،وميلك سيارة فارهة ،ويشتم فالحا قطع
الشارع مع حماره ،ويسمي نفسه يساريا.
وتلتقي جنيبة بشاب يساري معارض؛ فتشارك مع
طالبها في مسيرة ويتم اعتقالها ،ويتنكر الشاب
اليساري من صلته باملظاهرة ويكيل املديح لضباط
أمن الدولة.
كما تتعرف جنيبة على طالبات من التيار اإلسالمي،
فتصبح ملتزمة دينيا ،وتقدم برنامجا في إحدى
احملطات الشبابية الدينية ،وتنشأ عالقة إعجاب بينها
وبني مدير احملطة ،الذي يطلب منها أن يصور األطفال
إعالنات للمحطة ،وملنتجات استهالكية .وهنا يبرز
الفيلم دور احملطات والفضائيات الدينية املنتشرة
بكثرة ،املليئة باإلعالنات واملنتجات التي حتمل داللة
دينية ،وتستغل الدين لتحقيق مكاسب وأرباح مالية.
وتصبح جنيبة ملتزمة دينيا لدرجة التطرف ،فتقوم
بتحطيم التماثيل املوجودة في حرم كليتها ،ما يؤدي
لفصلها من اجلامعة ،وتقوم احملطة بطردها .فتعود

لتدريس األطفال بطريقة ال تقوم على التلقني،
وتستحق بذلك لقب املعلمة املثالية ،ويتوسط لها مدير
التربية والتعليم لتعود إلى جامعتها مرة أخرى.
ويتميز الفيلم باإلسقاط السياسي؛ حاله كحال
معظم أعمال يوسف معاطي؛ فها هي الفتاة النابغة
العلمية التي جتيد احلفظ بدرجة ال تتيح لها
الفرصة حتى لتستعيد األمور وتفهم ،تشير إلى
مصر ،ويرمز الثالثة الذين يستغلونها ألجل
مصاحلهم :الشاب الغني الرأسمالي ،والشاب الثوري
الشيوعي ،والشاب املتدين ،إلى القوات الثالثة التي
تتجاذب وتتنازع في مصر طوال ما يقرب من 100
عام للسيطرة عليها.
لقد كانت سينما ما قبل الثورة تهدف إلى تدجني
شعوب املنطقة بأسرها ،فإما أن تظهر اإلسالميني
واليساريني مبظهر اإلرهابيني اخلطرين ،وينتصر
النظام في النهاية ،أو باألحرى الشخص اجليد في
النظام .ولكن النظام ال يعتمد على شخص ،وهنا
تكون الصورة ناقصة ،فنموذج البطل الواحد اخلارق
والنقي املستنسخ عن الهوليوودية ،ال يزال في
أفالمنا العربية هو العنصر املسيطر .وهناك بشائر
أمل في سينما ثورية حقيقية تخلق الوعي املطلوب،
وتنقل الواقع ،وتطرح التساؤالت ،وليس بالضرورة
أن تبحث عن إجابات؛ فاملهم أن يزلزل يقني املشاهد
العربي في هذه املرحلة الثورية التاريخية العظيمة
التي منر بها.
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ولكن ...مـاذا
بعـد أيلـول؟

يا ريت أظل نامي!
هزني تقرير صحفي قبل أيام ،يقول إن اللوبي
الفلسطيني مارس ضغطا دوليا حلل املشكلة
الفلسطينية اإلسرائيلية .وهناك حترك دولي
يناهض االعتراف بدولة إسرائيل ،وموجة سحب
قناصل الدول من مناطق إسرائيل احملتلة .وسيقوم
رئيس الدولة بطلب االعتراف «باخلاوة» من مجلس
الشيوخ العربي والكونغرس شرق األوسطي.
وكم كانت فرحتي برئيس دولتنا الذي رفض
استقبال الوساطة األمريكية واألوروبية ،وكان موقفه
أنه لن يكون مقبوال الدردشة مع الطرف اإلسرائيلي
رغم توفر خدمة «دردش» عبر «جوال» في األراضي
اإلسرائيلية.
وكم كنت ممتنا للقيادات في الدول العربية التي
أرفع راسي بها حتى يصل السقف ،ملوقفها املتمثل
في تطبيق السياسة الوحدوية املعروفة «أنا وأخوي
على أبن عمي ،وأنا وأبن عمي على الغريب»؛ فكلنا
أخوة في الدم أو الهم .وقد شاركنا العرب احتفاالت
االستقالل ،وعيد التحرير ،وتأسيس اجليش ،وعيد
الشجرة والنتشة ،وانهمرت برقيات التهاني التي
شغلت شبكة اإلنترنت العاملية؛ منها تهاني بانتخاب
الرئيس ،وعيد الوطن آخر شهر آذار.
كما كان موقف دول اخلليج مشرفا؛ فقد قطعت
بترولها وغازها ومترها ،وقماش الدشاديش عن
إسرائيل .وحدثت املقاطعة الدولية بفعل اللوبي
الفلسطيني «فل فلو» الذي بدأ يأخذ دوره في التأثير
على طبخ القرار الدولي جتاه فلسطني ،وغدا صاحب
قرار بكافة وجبات املطاعم العاملية؛ مكتسبني خبرة
طويلة من عمل أعضائه كطباخني لوجبات القرارات
في اجتماعات القمم العربية.
وعندما شاهدت تلفزيون دولتي في يوم ذكرى
نكبة إسرائيل ،وكان يغطي كافة االحتفاالت التي
أقيمت في هذه الذكرى ،وخاصة مباراة كرة القدم
التي أقيمت على شرف القرى التي «أكلت وحال» في
هذه الذكرى ،حيث شارك العبون من حملة «كرتات
الوكالة» سابقا.
سعدت جدا بوكالة الغوث العربية التي تساهم
بصمود إسرائيل ،بتقدمي الطحني والزيت السوداني،
وحليب البودرة .وتهديهم مجموعة أغاني «نعمة
النسيان» و«األماكن».
أذكر أن جواز سفري لونه أحمر بلون دم شهداء
ثورتنا ،وال اعتراض عليه ،ويسمح لنا أن نطير
ألي بقعة في العالم دون تأشيرات دخول ،ما عدا
أمريكا طبعا؛ لوضعها اخلاص .يا الله ما أجمل
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عالء الدين احلاليقة
الشعور وأنت حتمل جواز سفر دوليا! كنت أنظر ألبناء
الشعب اإلسرائيلي بحزن عندما أعبر بوابة املطار،
وهم يطوفون كل بوابات املطار للفحص في كل مطار،
ويضطرون لدخول املطارات دون مالبس؛ ليخففوا
من الرقابة ،ويسهل طريقهم عبر أجهزة الكشف.
وملا كان أبناء وطني يعملون نقاط تفتيش وحواجز
مدنية ،كنت أنهار أمام ما يحدث عليها من ضرب
وشتم ،وتوقيف لإلسرائيليني بالساعات .وقد بادرت
مرة بالطلب من «كابتنا» أن يتركهم بعد ثالث
ساعات .ومن أكثر املواقف التي أثرت علي عندما
ولدت امرأة إسرائيلية أسمها «حتكفا» على حاجز
لقواتنا ،وأعطاها الله ولدا سمته «حزاك حزاك»،
وكان والده شهيدا اسمه «مزراخ» سقط في عملية
بطوليه.
يحزنني أوالد عمنا؛ مناظرهم تقشعر لها األبدان
وشعر الرأس واحلواجب ،أسراهم في سجوننا
الفلسطينية جتاوزوا  11ألف أسير ،وبورصتهم،
وأسعار أسهمهم ترتفع كل يوم في بقاع العالم العربي
والفلسطيني ،وأسيرنا الوحيد عندهم «شفيق» ،ال
أحد يسأل عنه.
عم أتكلم؟ عن مواقف الفخر والعزة بعروبتنا؛ ألننا
جزء من وطن عربي رغم بعده اجلغرافي عنا ،عن
كل همسة ،وكل حركة ،وكل كلمة فيها دم عربي
رجولي.
آخر أمنياتي أن يأخذ الكونغرس الفلسطيني
والعربي في مجلس األمم العربية «املفسخة» موقفا
يزيل به دولتهم.
متنيت أال تأتي الست الوالدة لتهزني وتقول لي:
استيقظ يا عالء ،راح النهار ،وراح الشغل .قوم ميا
قامت عليك حيطة ،يكسرهم اليهود ،ميا قوم
خلصني.
عندها صعقت من الدعوة عليهم ،فقفزت كاألسد
أصيح بوجه أمي :ملاذا تدعني عليهم؟ هؤالء أحبابنا!
ولكن مع «الكف» األول منها ،عرفت أنني كنت أحلم...
ويا ريت أظل نامي!

املــــال يحكــــم!

في وطننا احلبيب ،أصبح لكل شيء ثمن؛ فاإلنسان
محكوم عليه بنوع السيارة التي ترتديه خالل
تنقله أو تنزهه أو تخميساته ،أو مبالبسه ورائحة
عطر الـ« »Aftershaveوالـ«...»Deodorant
حتى لو كان الشخص نفسه مرهونا بقرض للبنك.
إعالمنا كذلك مرهون للمال ،وملن ال يصدق؛ ما
عليه إال أن يفتح تلفزيون فلسطني خاصة في
رمضان؛ فالبرنامج الفالني يتحدث عن نوع
سيارات كإعالن طوله ربع ساعة على األقل ،ممل
لدرجة تكره معه طلة مقدمته اجلميلة ،وإذا
تابعته للنهاية ،فستجد أنه من «إنتاج تلفزيون
فلسطني !»2011
تتابع الفواصل اإلبداعية لبرامج «آخر نغاشة»!
مسابقات تلفزيونية في الضفة وقطاع غزة،
واجلوائز مالية قيمة كل منها  50دوالرا ،تظل
الكاميرا تالحقها من يد املذيع أو املذيعة حتى
تدخل في جيب الفائز الذي «صفع» طاقم
البرنامج بإجابة صحيحة ،حتى إن كانت «ضربة

حظ» ،أو تغشيشا من شخص ما خلف الكاميرا.
لكن الكم األكبر من هذه البرامج برعاية كبريات
الشركات الفلسطينية ،حتى إنك لتمل البرنامج
أو املسلسل أو اللقاء لكثرة ما تقطع ،لتطل عليك
دعايات هذه الشركات ،خاصة تلك التي تقرن فيها
الشركة نفسها بقيم أخالقية.
ولألسف؛ فإن هذا الكم من البرامج التي تنتج
باسم «تلفزيون فلسطني  ،»2011هي التي تتحكم
بالدورة البرامجية وجتعل املسؤولني في
التلفزيون يدافعون عن برنامج طاملا أساء للذائقة
الفلسطينية ،ويهاجم املدعي العام ،الذي لو اكتفى
في شرح أسبابه بالقول إن إيقاف هذا البرنامج
يستند إلى ضعف في نصوصه وعدم احترامه
للمشاهد من خالل األداء التمثيلي وبعض األلفاظ
التي تتعارض مع الذوق العام ،لكان أفضل له من أن
يسند قراره إلى «القدح في املقامات العليا»؛ فمن
هي املقامات العليا هذه التي توقف بث برنامج
تلفزيوني ،في الوقت الذي نذكر فيه أن أبطال

ولدت في أيلول عام  ،1987ولم أكن أعلم
أن شعبنا سينتفض بقلبه وحجارته ،وأن
الدماء ستسيل لتسقي األرض فرحا مبيالدي
بدال من «الشربات»! والصرخات ستعلو في
كل أرجاء فلسطني ،ودموع األمهات ستحرق
املآقي لتعاند جفاف أرواحنا ،فقد شاركني
اجلميع صراخي وبكائي.
وفي أيلول عام  ،2000انتفض الشعب للمرة
الثانية ،فتقدمت له روح أخي على طبق
من ذهب ،بعد  13عاما على والدتي.
وها هو أيلول ثالث يعلن عن نفسه بعد 11
عاما آخر .فهل ما يزال علينا دين لنرده؟!
وماذا سيحمل هذا األيلول هذه املرة؟
جميعنا على موعد قريب ال ندري هل
سيلوح فجره في األفق ،أم سيكون تلك
العاصفة التي حتمل معها شبابنا وأبناءنا
وأمهاتنا؟ ولم ال؟! ففلسطني تستحق
أن تقول نعم إلنهاء االحتالل ،وللدولة
الفلسطينية ،وال للذل والهوان.
علينا أن نعطي كل ما باستطاعتنا لنمنح
فلسطني احلياة بعد  63عاما من انتظار
اخلالص .وقد آن األوان لنوشح وطننا
باألحمر واألبيض واألخضر واألسود،
ولنكون كيانا مستقال كباقي شعوب العالم.
في مطلع أيلول القادم سينتفض الشارع
الفلسطيني والشارع العربي معا ،وستنطلق
املسيرات ،وستهتف حناجرنا باسم
فلسطني ،وسندعم الوفد العربي املتوجه
إلى األمم املتحدة النتزاع القرار بعضوية
فلسطني ،سنكون على موعد مع كل ذلك
من أجل حتقيق احللم وإعالن الدولة
الفلسطينية املستقلة على حدود عام
 ،67وإحقاق حق العودة ،والقدس عاصمة
الدولة ،وانسحاب إسرائيل من كافة األراضي
احملتلة عام .67
لكن التأييد الدولي واالعتراف بفلسطني
كدولة ،يحتاج إلى عوامل أخرى لينجح،
هذا البرنامج حني كان «في عزه»؛ مرغوبا من
املشاهدين ،قد تناول بالنقد والسخرية رئيسنا في
مناسبتني :األولى أمامه مباشرة في قصر الثقافة
في رام الله ،والثانية تسجيال بثت على شاشة
التلفزيون نفسه؟
شركاتنا الربحية الكرمية! دفعتم مبلغا – مهما
كان – إلنتاج مثل هذه البرامج ،فقط ليتم بث
إعالنامت في املقدمة والعرض واخلامتة ،وإذا مت
إيقاف بث مثل هذه البرامج ،فإن عدد «مقاطاعات»
إعالناتكم ستقل ،وليس هنالك مجال حاليا
لدفعكم مبالغ من أجل «استحضار روح» برنامج
جديد ،على األقل في رمضان.
وإذا «تغافلنا» عن فترة البرامج الرمضانية،
ونظرنا نظرة فاحصة إلى كافة البرامج التي يتم
تقدميها على شاشتنا الوطنية ،فإن نظرة فاحصة
ميكنها أن تكشف لك أن النسبة األكبر من البرامج
التي حتظى مبتابعة عالية من اجلمهور ليست
من إنتاج «تلفزيون فلسطني» ،وإمنا تقوم عليها
مؤسسات وشركات وبنوك ،وتزيد هذه النسبة
كثيرا حني ننظر إلى إجمالي البرامج املقدمة على
شاشة هذا التلفزيون ،حتى لتحسب أن «نشرات

والبداية من وحدة الصف الفلسطيني،
وإعادة ترتيب الشؤون الداخلية ،وتنفيذ
اتفاق املصاحلة على الواقع.
ماذا بعد استحقاق أيلول؟
ال شك أنه ال ميكن أن ينتهي األمر عند
حد االعتراف بالدولة الفلسطينية،
فاستحقاق أيلول ما هو إال بداية طريق
النار الذي سنسلكه؛ مسؤولني ومواطنني،
فإن انتزعنا االعتراف بالدولة ،فال بد
من عقاب صهيوني ينتظرنا كي ال نذوق
طعم الفرح ،سيتم منع عائدات الضرائب
واجلمارك ،وسيعطي نتنياهو كل ضوء
أخضر للتوسع االستيطاني في القدس
والضفة الغربية ،وسيهدد العبثي ليبرمان؛
وزير خارجية إسرائيل بإنهاء اتفاقيات
أوسلو .كل ذلك سيكون ردا على استحقاق
أيلول ...إن مت.
أما باراك أوباما فلم يلعب أحد لعبته من
قبل ،فبعد أن تولى حكم أكبر دول العالم
وأخطرها ،وبعد خطاباته الرنانة املتوالية
عن اإلسالم ونصرة القضية الفلسطينية،
استشعر اخلطر الصهيوأمريكي عليه،
فاستجمع أفكاره ليرى كيف له أن يلعب على
احلبلني ،خوفا من خسارته لالنتخابات في
الدورة املقبلة ،ولذا لم يكن أمامه مفر في
اجتماع اللجنة الرباعية األخير ،من أن
يشجع على االعتراف بالدولة اليهودية،
بدال من تأييد إقامة دولة فلسطينية ،بعد
فشله والكثيرين في إقناع نتنياهو بالعودة
إلى طاولة املفاوضات.
إذن فلنبارك خطوة الرئيس وجهوده
بالدولة
االعتراف
لنيل
الرامية
الفلسطينية ،ولنحذر من خذالن جديد
في أيلول جديد ،وخيبة أمل غير متوقعة،
سواء أكان لنا ما أردنا أم لم يكن.

مفيد حماد
األخبار» هي فقط ما ينتجه تلفزيوننا الوطني...
واملصيبة أنه يبدو شرطا الزما ،أن تضم كل
هذه البرامج عبارة تتذيل «التتر» ،تقول« :إنتاج
تلفزيون فلسطني .»2011
في رمضان املنصرم ،على شاشة تلفزيوننا الوطني،
كل برنامج غث وسمني ،هو برعاية «القطاع
اخلاص من جيوب الشعب» ،ولعلنا في رمضان
القادم ،سنشهد قطع أذان املغرب؛ لنتابع دعاية
للشركة الراعية له.
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شباب واقتصاد

قلــة أمطــار الشتــاء تهــدد احملاصيــل الصيفيــة

أدمي رمضان 21 /عاما -مراسلة الصحيفة /نابلس

ال شك أن شح األمطار في فصل الشتاء ،وعدم وفرة
مياه األودية واملياه اجلوفية ،قد تركا أثرا على
كمية إنتاج اخلضروات والفواكه في فصل الصيف.
ويتأرجح احملصول في فصل الشتاء حسب كمية
األمطار وموعد سقوطها من سنة ألخرى ،مما يجعل
الطلب على املنتجات الزراعية يزداد ،رغم قلتها؛
لعدم توفر مياه بديلة ملياه األمطار ،ويؤدي إلى
ارتفاع أسعارها في فصل الصيف ،ويوقع املواطن في
ورطة ارتفاع األسعار.

إحصائيات

لقد أثرت قلة تساقط األمطار واملياه اجلوفية على
اإلنتاج النباتي ألرض صالح عابد؛ املزارع من قرية
تل قضاء نابلس ،حيث يقول« :ضعفت خصوبة
التربة ،وقل إنتاج األرض ،فضعف اإلنتاج واختفت
عدة محاصيل زراعية وأنواع من النباتات من السوق».
ويضيف« :وأثرت قلة تساقط األمطار على القوة
الشرائية؛ بسبب قلة اإلنتاج الزراعي ،وارتفاع أسعار
املزروعات في السوق ،واحتكار التجار لها».
ويؤكد فراس صيفي؛ صاحب مزرعة دجاج في
نابلس ،أن قلة سقوط اإلمطار وتأخرها أثرا سلبا على
إنتاج العلف ،حيث يقول« :ارتفعت أسعار العلف كثيرا،
مما سبب مشكلة في كيفية تأمني الكمية الالزمة
إلطعام الدجاج ،وأثقل على الكاهل االقتصادي ملربي
الدواجن».
ويعتبر إسماعيل صالح ،من نابلس أن ضعف اإلنتاج
الزراعي يؤثر على املواطن ،ويضعف قدراته املالية،
خاصة بعد أن ابتعد الناس عن اإلنتاج املنزلي،
واالكتفاء الذاتي ،واعتمدها على منتجات املزارع،
ويقول« :إذا استمر شح املطر ،فسيجد املواطن نفسه
في مأزق بسبب االرتفاع الكبير في أسعار املنتجات
الزراعية».

التوعية هي احلل

ويؤكد ياسر اشتيه؛ من دائرة الزراعة في نابلس،
أن نسبة الهطول الضعيفة تؤثر بشكل كبير على
اإلنتاج الزراعي ،وتؤدي النخفاضه ،وارتفاع األسعار.
ويشير إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم إقبال املستهلك على

املصدر :اإلنترنت

وحسب املوقع الرسمي لوزارة الزراعة فقد بلغت
نسبة مساهمة الزراعة في الناجت احمللي اإلجمالي
 %8.1عام  ،2007مقارنة بـ %10.3عام  .2004وبلغت
نسبة الصادرات الزراعية عام  2007حوالي  %15.2من
الصادرات الوطنية ،بقيمة إجمالية تساوي  40مليون
دوالر أمريكي.
وتبلغ املساحة الزراعية حوالي  1.854.000دومن ،أي ما
نسبته  %31من املساحة الكلية .منها  %91في الضفة
الغربية ،و %9في قطاع غزة .وتشكل الزراعة البعلية
 %86من املساحة املزروعة %97 ،منها في الضفة
الغربية ،و %3في قطاع غزة ،وتشكل الزراعة املروية
 ،%14منها  %56في الضفة الغربية ،و %44في قطاع غزة.
وتبلغ كميات املياه املتاحة للزراعة  150مليون متر
مكعب سنويا ،وتشكل هذه الكمية  %45من إجمالي
املياه املستخدمة ،منها  70مليون متر مكعب في الضفة
الغربية ،و 80مليون متر مكعب في غزة.

تؤثر حقا

شراء املنتجات الزراعية ،ويقول« :يضاف لقلة األمطار
وتأخرها ،قلة اآلبار والينابيع؛ فحفر اآلبار يحتاج إلى
موافقة من اجلانب اإلسرائيلي».
ويعتبر اشتيه أن وزارة الزراعة تتواصل مباشرة
مع املزارعني ،وتقوم بتوعيتهم حول األمور التي
يجب القيام بها في حاالت اجلفاف وعدم توفر املياه؛
لتفادي أزمة اقتصادية في السوق» .وينوه إلى أن كمية
األمطار التي سقطت في أواخر الشتاء املاضي ،منحت
األمل للمزارعني وللوزارة ،وحدت من تخوفاتهم على
اإلنتاج الزراعي.
ويوضح املهندس زياد املسعد؛ رئيس قسم حماية
املستهلك في مديرية االقتصاد بجنني ،أن فلسطني

شهدت عدم تتابع في سقوط األمطار هذه السنة،
وليس نقصا في كميتها ،ويقول« :أغلب اخلضروات
يعتمد على مياه الري؛ مما ساعد بشكل كبير على
جتنب مشكلة تباعد فترات التساقط» .ويتابع« :أما
ارتفاع األسعار فهو يرتبط بارتفاع أو انخفاض مستوى
مخزون املياه اجلوفية ،والعرض والطلب» ،ويوضح
متابعا« :في حال ارتفاع منسوب الهطل تنخفض أسعار
اخلضروات ،وتزداد إذا حصل العكس».
ويشير إلى أن وزارة الزراعة مسؤولة عن إرشاد
املزارعني وتوجيههم فحسب ،أما وزارة االقتصاد
فمسؤولة عن وضع السياسات املتعلقة بالتعامل مع
احلاالت الطارئة.

حقول وبساتني زراعية في منطقة األغوار

فلسطينيو الداخل

ركيـــزة أســـاس فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطنـــي
عالء كنعان -مراسل الصحيفة /طولكرم

لفلسطينيي الداخل ،أثرا كبيرا في إنعاش
االقتصاد الوطني في مختلف مدن الضفة ،خاصة
قلقيلية ونابلس وطولكرم ورام الله .وكان لغيابهم
عن زيارة هذه املدن إبان انتفاضة األقصى أثر
سلبي على االقتصاد الوطني .وقد شهدت السنوات
األخيرة عودة املياه ملجاريها ،بعودة فلسطينيي
الداخل لزيارة الضفة الغربية بهدف التسوق
وزيارة األقارب ،وتعتبر مدينة نابلس من أكثر
املدن التي تأثرت إيجابا بعودتهم ،مع أن بعضهم
ما يزال يخشى االستغالل ورفع التجار ألسعار
السلع.

الهدف :دعم االقتصاد الوطني

يؤكد عمر عاصي 24 ،عاما ،من قرية كفر برا
في املثلث ،أنه يزور مدن الضفة الغربية بشكل
متواصل ،ويقول« :لقد زرت مدينة نابلس أكثر
من مرة ،فأنا أحب هذه املدينة الرائعة» .ويرى أن
التسهيالت االقتصادية التي يقدمها أهالي مدينة
قلقيلية هي األفضل من بني مدن الضفة .ويؤكد
أن فتح املعابر بني مناطق اخلط األخضر والضفة
الغربية فرصة لفلسطينيي الداخل لدعم اقتصاد
املدن الفلسطينية ،عبر شراء السلع ،وزيارة أماكن
الترفيه ،واملطاعم.
وتقول صفاء اخلطيب 25 ،عاما ،من حيفا« :لم أحظ
بعد بزيارة كل مدن الضفة الغربية ،لكنني أزور

مدن طولكرم وجنني ورام الله ،وأشتري الكثير
من املالبس والسلع الغذائية؛ كنوع من الدعم لهذه
املنتجات ،وألنها رخيصة مقارنة مع أسعار مثيالتها
في الداخل».
وتتكرر زيارات محمد ريان 22 ،عاما ،من املثلث
اجلنوبي ،لنابلس« ،للتسوق والترفيه» .ويعتقد أن
شراء املنتجات الوطنية يساهم في مساعدة السلطة
الوطنية الفلسطينية ،ويدعم حركة السوق.
وتشير حنني الشيخ يوسف 27 ،عاما ،من بلدة
الطيرة ،إلى رغبتها الدائمة في زيارة مدن الضفة،
وبالذات طولكرم ،حيث تقول« :في هذه املدينة
أتسوق وأرفه عن نفسي .والبضائع فيها ارخص».
وتنوه إلى حرصها على دعم االقتصاد الوطني،
وتقول« :عندما أزور طولكرم وأتسوق في احملالت
التجارية التي تبيع املواد التموينية ،أشتري سلعا
يصل ثمنها إلى  250شيكال ،وأحيانا أكثر من ذلك».
وقد بدأت زياراتها ملدن الضفة منذ عام تقريبا.

مهمون جدا لالقتصاد

تصوير :إيهاب ضميري

حافالت لرواد سوق نابلس

يصر التاجر وجد األشقر 32 ،عاما ،الذي يعمل في
محل للمواد التموينية بطولكرم ،على أن فلسطينيي
الداخل يحركون عجلة االقتصاد بشكل ملحوظ،
فيقول« :أصبح جتار طولكرم يالحظون أن وجود
إخواننا من فلسطينيي الداخل مهم جدا القتصاد
املدينة؛ فقد عانى سوقها خالل إغالق املعابر طوال
انتفاضة األقصى من ركود اقتصادي» .وينوه إلى
عدم قدرة السوق الوطنية على االعتماد على سكان
الضفة الغربية؛ لضعف القدرة الشرائية وتأرجحها.
ويعتبر صدام مازن هارون؛ صاحب مؤسسة
للمالبس في نابلس ،أن زبائن الداخل هم كأي زبون
فلسطيني ،ويقول« :يحدث انتعاش اقتصادي عند
زيارتهم لنا ،لكنهم يركزون على احملالت التي تقدم

الطعام والترفيه» .ويشير إلى أن السماح لهم بدخول
مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أوجد حركة
نشطة في اقتصاد السوق خاصة يوم السبت.
ويرى عامر طربيه؛ صاحب مطعم في مدينة
طولكرم ،أن الزبائن من الداخل الفلسطيني مهمون
جدا لدفع عجلة االقتصاد ،ويقول« :أستقبل
يوم السبت زبائن من فلسطينيي الداخل ،حتى
إني يومها أوظف بعض العمال ،وينتعش املطعم
اقتصاديا» .ويؤكد انه يقوم «بتخفيض األسعار من
أجلهم ،ولكسبهم كزبائن دائمني».

ال توجد إحصائيات

ويؤكد بشار الصيفي؛ مدير مديرية االقتصاد
الوطني في نابلس ،أن السماح لفلسطينيي الداخل
بزيارة الضفة الغربية ،أدى إلى حتريك العملية
االقتصادية في نابلس ومدن الضفة الغربية ،ويقول:
«ال توجد إحصائية تدل على مدى مساهمتهم
في االقتصاد الوطني ،ألنه ال توجد عملية ضبط
لدخولهم وخروجهم» .ويشير الصيفي إلى أن الضفة
الغربية عموما كانت تعاني في الفترة املاضية من
احلصار واإلغالق ،ويقول« :تغير احلال؛ فبتنا نشهد
انتعاشا في القطاع التجاري واالقتصادي».
ويتابع قائال« :تعد نابلس مركز جذب اقتصادي
لفلسطينيي الداخل؛ لعراقتها ،ولكونها عاصمة
فلسطني االقتصادية» .ويضيف« :تتبنى مديريات
االقتصاد في محافظات الوطن سلسلة من
اإلجراءات لتنظيم السوق ،وضمان عدم التالعب
باألسعار ،بإجراء مسح يومي للسلع وتواريخ
إنتاجها وانتهائها» .ويطمئن فلسطينيي الداخل
بوجود فرق تفتيش تابعة للمديرية متلك
صالحية مخالفة كل تاجر يقوم باستغاللهم أو
رفع األسعار.
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في جتربة هي األولى من نوعها

«سارة ورشا» جتسدان منوذج التميز وتتحديان احلصار

كتبت :سالي السكني -مراسلة الصحيفة -غزة

في ظل لوحات متعددة من املعاناة رسمها احلصار ،وجسدها
على أرض غزة؛ أوشكت أن تبلي األمل في عيون أرهقها ما
شاهدت ،كانت هناك مناذج شبابية أسهمت في إعادة الوهج
للحياة كي متنح اآلخرين أمال جديدا يبشر باخلير ،فمن رحم
األلم يولد األمل ،وغزة على كثرة آالمها فإن أبناءها أبوا إال أن
ميدوها باحلياة لتكون البقعة اجلغرافية التي ال تقهر أبدا.
وكمثال على متيز املرأة الفلسطينية التي كانت وما تزال
رفيقة درب الرجل في النضال والتضحية والعطاء ،ها هما
سارة ورشا تثبتان بذكائهما متيز املرأة وإصرارها الدائم
على النجاح.

للنجاح قصة

سارة عبد السالم ،ورشا دلول 21 ،عاما من غزة ،طالبتان

في كلية العلوم باجلامعة اإلسالمية بغزة ،قررتا االلتحاق
بقسم التكنولوجيا احليوية بعد سنة كتخصص عام في
الكلية ،ورغم أنهما كانتا تودان االلتحاق بكلية الطب ،إال
أن معدلهما في الثانوية العامة لم يؤهلهما لذلك ،رغم
تفوقهما ،واليوم اجتازت كلتاهما أربع سنوات من الدراسة
في قسم التكنولوجيا احليوية.
وكأي خريج ،بحثت الطالبتان عن فكرة أو مشروع
صغير تنجزانه كمتطلب للتخرج ،فأنتجتا مضادا حيويا،
يستخلص ألول مرة في فلسطني ،بإشراف الدكتور طارق
البشيتي؛ احملاضر في قسم التكنولوجيا احليوية ،يدعى
«ستريبتومايسني  ،»streptomycinوهو أول املضادات
احليوية اكتشافا في العالم ،واعتمدت مستشفيات القطاع
ومراكزها الصحية على استيراده من اخلارج بكميات
كبيرة ،وبأسعار مرتفعة.
تقول رشا« :بدأت أنا وزميلتي سارة مراحل البحث األولى،

تصوير :سالي السكني

رحلة االكتشاف داخل املختبر

فاستعرنا كتابني من الدكتور طارق الختيار نوع املضاد
الذي نود إنتاجه والعمل عليه ،مع مراعاتنا لتجسيد فكرة
جديدة لم تسبق في فلسطني ،وإمكانية تنفيذها بأقل
التكاليف ،وفق إمكانات اجلامعة ،فاخترنا املضاد احليوي
«ستريبتومايسني» ،الذي استخدم قدميا في عالج السل
وااللتهابات واحلمى املالطية وأمراض الرئة ،وحاليا يتم
دمجه مع مضادات حيوية أخرى إلعطاء فاعلية أكبر في
القضاء على البكتيريا».

األولى فلسطينيا

معا اإلخبارية ،وهي اخلطوة التي جعلتنا نشعر بأننا قد
أجنزنا ما يستحق احلديث عنه».
وتعزو سارة ورشا جناحهما لعائلتيهما اللتني كان لهما
دور كبير في هذا املضمار ،فتقول سارة« :أكثر ما دفعنا
لالستمرار كان تشجيع األهل ومتابعتهم لكافة مراحل
عملنا ،ولم يتذمر أي منهم من تأخرنا عن املنزل وبقائنا
في اجلامعة لساعات طويلة» ،وتتابع رشا« :بل كانوا
يسألوننا دائما عن آخر خطواتنا في البحث ،ويفرحون لكل
تطور نحرزه».
ورغم بعض العقبات إال أن سارة ورشا لم تندما على
التحاقمها بهذا التخصص ،حيث تقول رشا« :لم نندم للحظة
على االلتحاق بقسم التكنولوجيا احليوية ،بل استمتعنا
جدا بدراسته ،ووجدنا أنه مالئم لنا كثيرا ،ونشجع اجلميع
على االلتحاق به ،ملا فيه من معلومات متكن من االرتقاء
بالنفس واملجتمع».

وقد متكنت الطالبتان ،في سابقة هي األولى من نوعها،
من إنتاج هذا املضاد احليوي محليا بطريقة بيولوجية،
وفق تقنيات الهندسة الوراثية ،واستغرقت مرحلة اإلنتاج
حوالي أسبوعني.
ويتزامن هذا البحث وما توصلت إليه الطالبتان مع أزمة
كبيرة تعانيها مستشفيات القطاع جراء نقص األدوية
واملستلزمات الطبية ،وألنها ليست األزمة األولى التي
يتعرض لها القطاع ،رأت الطالبتان أن األمر يستدعي وقفة
جادة بجهودهما البحثية التي ميكن أن تعود بالنفع على
املجتمع احمللي ،مع اهتمام فاعل من قبل املسؤولني وصناع
القرار.
وتعتبر التكنولوجيا احليوية من التخصصات العلمية
اجلديدة ،فقد افتتح القسم في اجلامعة اإلسالمية قبل
خمسة أعوام ،ليواكب آخر التطورات البحثية واألكادميية،
ويعد هذا البحث باكورة أبحاث خريجي الدفعة األولى
منه.
وتقول سارة« :في البداية قمنا بعزل البكتيريا وتوفير
الظروف املناسبة إلنتاج املضاد ،بعد ذلك قمنا باستخالصه
وتنقيته ،ثم جربناه على أنواع أخرى من البكتيريا؛
لنكتشف جناح التجربة وحتقق الهدف املرجو منها ،واحلمد
لله أحرزنا النجاح الذي متنيناه بحصولنا على تقدير
.»%97
وتتابع سارة« :اعتقدنا أن األمر قد توقف عند هذا
احلد ،ولكن ما حدث هو العكس متاما؛ فلم يكن ذلك
اإلنتاج سوى بداية عملنا وأبحاثنا ،حيث قامت
مجموعة من الطالب ممن سبقونا في املجال بتحفيزنا
لنخرج العمل إلى النور عبر وسائل اإلعالم املرئية
واملسموعة واملقروءة ،وبالفعل كانت البداية مع وكالة

وعن خطتهما املستقبلية ،تؤكد سارة ورشا على أنهما
تودان استخالص مضادات حيوية أخرى جديدة لتفيدا
بها مجتمعهما ،وتأمالن أن يالقي ما توصلتا إليه اهتمام
املسؤولني وصناع القرار.
وتفكران حاليا في املشاركة مبسابقة «صنع في فلسطني»،
ولكنهما تشعران بأن الوقت لن يسعفهما بسبب ضرورة
التزامهما باحلضور ،مما جعلهما تؤجالن املشاركة في
املسابقة إلى العام املقبل.
وتشيران إلى أن هناك مؤسسة يابانية في غزة ترعى
مشاريع التخرج لدرجة البكالوريوس ،وتقوم بتمويلها ،وقد
قدمتا أوراق العمل إليها ،وستعرضانها هناك في منتصف
تشرين أول القادم ،على أمل أن حتوز أبحاثهما اهتماما
ودعما من اجلهات املعنية.
وعن طموحهما في العمل ،تقول رشا« :أعتقد أن وزارة
الزراعة ميكن أن حتتوينا وتفرد لنا مساحة كافية للعمل
واإلبداع ،إضافة إلى أصحاب رؤوس األموال وممولي املشاريع
الصغيرة ،وأمتنى أن نعثر على من يتبنى أبحاثنا»!
وتقول سارة« :أمتنى لو أجد فرصتي في إحدى شركات
ومصانع األدوية في غزة ،فأنا على يقني مبشيئة الله أننا
إذا حصلنا على الفرصة املالئمة سنبدع لنكافئ هذا الشعب
على ما منحنا».

وحتاول السير على دربه ،وتقول« :يزداد إعجابي بهذا
املوسيقار يوما بعد يوم ،فتتغلغل موسيقاه إلى أعماقي،

وتتالقى في أحيان كثيرة مع شخصيتي ،وأمتنى أن أمشي
على خطى شوبان وأصل يوما إلى جزء من احترافه».

مضادات جديدة

كوين مسعود ...تطلق العنان ألناملها لتداعب البيانو

ميرنا زيادة -مراسلة الصحيفة /رام الله

بدأ مشوراها الفني حني كانت في السابعة من عمرها،
حيث تشكلت مالمح موهبتها املوسيقية في العزف على
آلة البيانو .وكلما كبرت ،منت وترعرت معها تلك املوهبة.
هي الفتاة كوين مسعود 24 ،عاما ،التي تعيش منذ
طفولتها حالة عشق أبدية مع «البيانو» ،لتعزف بأناملها
الرقيقة أحلانا تأخذك حيث اجلمال وسالم الروح .

عشق البيانو

على خطى شوبان

وتعشق كوين موسيقى الكالسيكي فريدريك شوبان؛
الذي تتميز أعماله مبسحة من الرومانسية والرقة أو
الكآبة أحيانا ،فكانت موسيقاه السبب في جتديد أسلوب
العزف على البيانو ،سواء من حيث اإليقاع أو من حيث
الناحية اجلمالية التنميقية ،وتتخذه مثال أعلى لها،

تصوير :ميرنا زيادة

«من يستهويه العزف على البيانو يصعب عليه أن يبتعد
عنه ،أو يستبدله بهواية أخرى ،فتشعر وكأن تلك اآللة
أصبحت جزءا من حياتك» ،هكذا استهلت كوين حديثها،
وتضيف« :ال أستطيع أن أعيش دون البيانو ،فقد تعلقت
به كثيرا ،وكأن تلك اآللة تدخل القلوب وتغلق خلفها
األبواب وتقفلها على ما فيها» .وتشير إلى أنها تطمح
لتطوير هذه العالقة اجلميلة التي جتمعها بالبيانو ،ذلك
«الصديق الوفي الذي تلجأ إليه في أوقات الفرح واحلزن
على السواء».
وكانت كوين قد شاركت في العديد من العروض املوسيقية
التي قادتها إلى جناحات كبيرة تفخر بها أمام نفسها
وعائلتها ،كما بدأت موهبتها تأخذ منحى جديا حني
بدأت تعطي دروسا في العزف على هذه اآللة لألطفال،
وتقول« :تتميز آلة البيانو بضرورة تعلم العزف عليها

من عمر صغير وبشكل متواصل؛ على عكس غيرها من
اآلالت املوسيقية التي ميكن إتقان العزف عليها حتى لو
بدأ الشخص بالتعلم في عمر كبير نسبيا» .وتضيف:
«واجهت بعض الصعوبات في بداية طريقي ،منها عدم
امتالك بيانو في منزلي نظرا الرتفاع ثمنه ،كما إن تعلم
العزف على البيانو كان نادرا نوعا ما في بالدنا ،ولكن هذا
الوضع تغير ،وبدأت اآلفاق تنفتح في فلسطني لتظهر هذا
النوع من املواهب».
وقد كان لتشجيع ذويها دور كبير في وصولها إلى
النجاح ،حيث تقول« :دفعني تشجيع والدي لالستمرار،
كما كانت أمي جتلس معي أثناء التدريب ،وأنا أنظر إلى
ابتسامتها النابعة من قلبها ،التي كنت أترجمها بكلمة:
«نعم؛ استمري» ،فازدادت ثقتي بنفسي» ،وتضيف« :لقد
لعب البيانو دورا أساسيا في حياتي املدرسية ،فساعدني
على تطوير مهاراتي الدراسية ،وإبراز قدراتي األكادميية،
وأثبت لنفسي أن هذه املوهبة لم تقف في طريق جناحي
وتفوقي ،بل رمبا كانت سببا في ذلك».

كوين مسعود في حلظة إبداع
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قضية العدد

هــل نحــن وأيلــول علــى موعــد مــع
استحقــاق الدولــة؟
ميرنا زيادة -مراسلة الصحيفة /رام الله

تعلق السلطة الوطنية آمالها في شهر أيلول القادم
على األمم املتحدة ،حيث ستتوجه إليها لتقدمي
طلب لدى اجلمعية العامة في األمم املتحدة؛ لنيل
االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من
حزيران  .1967وفي الوقت الذي حتشد فيه السلطة
اجلهود لتتوجه ملجلس األمن واألمم املتحدة،
متسلحة بتأييد منظمات حقوقية ودولية ،تشن
إسرائيل حمالت دولية أخرى ملنع االعتراف بحق
الفلسطينيني في دولتهم.
أوسلو واستحقاق أيلول

يشكل توجه القيادة لنيل االعتراف بهذا احلق في أيلول
مصدر قلق لقادة إسرائيل ،بل ولقادة دول أوروبية،
وللواليات املتحدة األمريكية ،التي تهدد باستخدام سالح
حق النقض الفيتو ضد أي اعتراف بالدولة املرتقبة.

ويقول الدكتور مصطفى البرغوثي؛ األمني العام حلركة
املبادرة الوطنية« :أؤيد التوجه إلى األمم املتحدة لنيل
االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود  67وعاصمتها
القدس ،فإن الذهاب إلى املنظمة الدولية مبوقف موحد
أمر مهم ،وأرى أن توجه القيادة إلى األمم املتحدة هو
بديل ملفاوضات عدمية اجلدوى ،حيث ال ميكن أن تقوم
دولة فلسطينية حقيقية دون إنهاء االحتالل وإزالة
االستيطان ،وأن تكون لها سيادة كاملة».
ويقول الدكتور فوزي برهوم؛ املتحدث باسم حركة
حماس في غزة« :أبو مازن سيذهب لألمم املتحدة
في أيلول دون توحيد للصف الداخلي الفلسطيني،
وهذا من شأنه أن يضعف موقفه أمام األمم املتحدة،
كما كنا نأمل أن يتخذ هذه اخلطوة ونحن موحدون،
لكنه سيذهب دون برنامج سياسي موحد يتفق عليه
الكل الفلسطيني ،ودون إستراتيجية وطنية جتتمع
عليها الفصائل» ،ويتابع« :ذهابه على هذا احلال يعتبر
مجازفة كبيرة؛ ألنها خطوة انفرادية يقررها أبو مازن؛
حيث مت التسويق لها وكأنها اخليار الوحيد للشعب
الفلسطيني ،رغم الشكوك في جناحها» .ويرى أن فشل

هذه اخلطوة سيؤدي إلى حالة من اإلحباط الشديد
ستعصف باملجتمع ،ويقول« :نحن ال نريد آالما وإحباطا
لهذا الشعب الذي ال يزال يتجرع األلم والقهر كل يوم».

قلق في إسرائيل

ويشكل استحقاق أيلول هاجس قلق إسرائيلي ،حيث
حتاول احلكومة اإلسرائيلية حشد التأييد الدولي
ملعارضة هذه اخلطوة في األمم املتحدة.
وقد طرح أعضاء في الكنيست خطة إللغاء اتفاقية
أوسلو إذا توجهت القيادة الفلسطينية إلى األمم املتحدة،
وهي االتفاقية التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير
الفلسطينية عام  ،1993وحددت اإلطار القانوني للعالقات
بني إسرائيل والسلطة الوطنية .ويقول البرغوثي:
«كانت اتفاقية أوسلو من أبرز األمور التي أحلقت أضرارا
بالشعب الفلسطيني ،وعادت بالفائدة على إسرائيل
فحسب ،وحتررنا منها يعد إجنازا بحد ذاته ،يتزامن مع
استحقاق أيلول ،الذي يجب أن يكون خيارا إستراتيجيا
يستند إلى اإلدراك؛ ألننا لسنا في مرحلة حل ،بل في
مرحلة اتفاق».
وتشعر إسرائيل بالقلق من استخدام الفلسطينيني لقرار
اجلمعية العامة من أجل خوض معركة قانونية في
محكمة العدل الدولية في الهاي ،أو في محاولة لتغيير
الترتيبات االقتصادية واألمنية التي حتققت على
مدى الثمانية عشر عاما املاضية ،حيث يقول يعقوب
أميدرور؛ مستشار األمن القومي اإلسرائيلي« :إن نتنياهو
يعارض اتخاذ إجراءات مثل ضم املستوطنات إلى إسرائيل
ردا على التحرك الفلسطيني في األمم املتحدة ،وبالتالي
فإن مجلس األمن القومي يبحث عن بدائل أخرى ما تزال
قيد الدراسة؛ كإلغاء اتفاقية أوسلو».

استحقاق أم معركة أيلول؟

املصدر :اإلنترنت

كيف سيكون شكل الدولة الفلسطينية بعد أيلول

قد نسميها «معركة الشعب الفلسطيني» ،في الربع
ساعة األخير ،حيث يحاول الفلسطينيون احلصول
على اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع
من حزيران عام  ،1967من  184دولة عضوا في األمم
املتحدة ،في اختبار حقيقي إلرادة العالم احلر ،خاصة
إرادة الواليات املتحدة ،التي تهدد باستخدام حق النقض
«الفيتو» ،في دعم أمريكي ملواقف إسرائيل ،وهو ما
يشجعها على االستمرار في االستيطان وتهويد األرض.
واملوضوع ليس سهال ،وقد تكون معركة كبرى بكل
ما تعنيه الكلمة ،ويجب أن نتهيأ فلسطينيا لكل أبعاد
وتداعيات هذه املعركة في كل االحتماالت .والسؤال

هنا :من هي األطراف التي قد تعمل على تعطيل هذه
اجلهود؟
يشير برهوم إلى أن أمريكا هي الطرف الوحيد الذي
سيعمل على تعطيل هذه اجلهود ،فهي ضد هذه اخلطوة،
ولها سطوتها على العالم ،وهي التي تتحكم بالقرارات
الدولية ،وما تزال تعمل بسياسة «الكيل مبكيالني».
كما إن حلليفتها إسرائيل سطوتها في التسويق ضد
«استحقاق أيلول» ،ويقول« :ميزان القوى غير متكافئ،
وهو ما يقف عائقا أمام جناح أي خطوة ميكن أن تصب
في مصلحة الشعب الفلسطيني ،وهذه ليست املرة األولى،
ولن تكون األخيرة التي تستخدم فيها أمريكا حق
النقض «الفيتو» .ويتابع« :كل ما أصابنا من مصائب
وويالت بسبب هذا احلق ،وإذا ما استخدمته فإنه يعني
ضياع جهود أبو مازن ،وضياع آمال الشعب الفلسطيني
التي علقها على جناح هذه اخلطوة».
بينما يرى البرغوثي أنه في حال استخدمت أمريكا
«الفيتو»« ،فسنعيد احملاولة مرة أخرى حتى نحقق
آمالنا في هذا االستحقاق» .ويقول« :ال بد من استنهاض
حملة واسعة في العالم أجمع حتى يقف وقفة حق مع
الشعب الفلسطيني».
لقد آن لدولة فلسطني أن ترى النور من جديد ،وآن
للقيد أن ينكسر وتشرق شمس احلرية .وهذه اخلطوة
التي يعتبرها كثير من احملللني جريئة ،حتمل في
طياتها أمال في البقاء واالستمرار .وها نحن اليوم نقف
منتظرين موقفا من العالم يتجاوب مع ضمائرهم التي
رمبا ما تزال تنبض باحلياة ،وقفة بكل الطرق التي
متلكها دولهم ،وتنبع منها حياة جديدة لشعب ذاق كل
وسائل القهر والذل ،ونحن ندرك كل اإلدراك أنه من
املستحيل انتزاع حقوقنا إال إذا توافرت اإلرادة السياسية
املستقلة ،والوحدة الوطنية الكاملة املدعومة شعبيا.
ويتوقع مراقبون أن تكون هذه اخلطوة مبثابة الشرارة
التي تفتح الباب على مصراعيه أمام موجة من العنف
اإلسرائيلي غير املسبوق؛ فقد ذهبت إسرائيل بعيدا
في تخطيطها ملواجهة أيلول ،وبدأت تعد العدة ،حيث
ستدخل هذه املرة الطائرات املروحية واخليول ملواجهة
املنتفضني ،الذين قالت القيادة الفلسطينية عنهم إنهم
لن يخرجوا من ساحات املناطق احملررة املصنفة «أ»؛
لعدم إعطاء إسرائيل الذرائع لقتل أطفالنا ونسائنا بدم
بارد .ويشهد هذا التوتر بداية العام الدراسي اجلديد في
فلسطني ،في الوقت الذي أعلن فيه إيهود باراك؛ وزير
الدفاع اإلسرائيلي ،استدعاء قوات االحتياط ملواجهة
استحقاق أيلول.

ولكــن كيــف يــرى الشبــاب الفلسطينــي است
إبراهيم الشطلي 30 ،عاما ،غزة:

استحقاق أيلول هو نقل
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
إلى مستوى دولي ،ومحاولة
لرفع مستوى إدارة األزمة
بعد فشل املفاوضات ،ويهدف
لتمثيل منظمة التحرير،
ومنح دولة فلسطني العضوية
الكاملة في األمم املتحدة .وسيكون في صالح القضية
الفلسطينية؛ حيث سيثبت الدولة الفلسطينية على
حدود  ،67وسيلزم األمم املتحدة ومجلس األمن بتطبيق
القرارات الدولية فيما يتعلق بعودة الالجئني وإقامة
الدولة الفلسطينية ،كما ويلزمها بالقرارات الصادرة
عن محكمة العدل الدولية بخصوص اجلدار وتقرير
جولدستون .إال أن الذهاب لألمم املتحدة ال يعني
احلصول على كل ما نريد ،وفشل في هذه اخلطوة ال
يعني الفشل لألبد.

محمد الشيخ يوسف 23 ،عاما ،غزة:

استحقاق أيلول
يعني احلصول
عضوية
على
كاملة في األمم
املتحدة ،وليس
دولة
إعالن
كما
فلسطني
يتناقل البعض .وأعتقد أن استحقاق
أيلول تشوبه الكثير من السلبيات،
فالشعب ال ميلك مقومات الدولة كاملة
السيادة ،والسير باجتاه أيلول سيعني
مقدمة النتفاضة شعبية ثالثة،
ومقدمة النهيار السلطة ،لكن اخلطوة
اإليجابية تتمثل في استثارة القضية
الفلسطينية لدى العالم وهي خطوة ال
تكفي.

سامر ياغي 26 ،عاما ،غزة:

يعتبر التوجه لألمم املتحدة خطوة إيجابية
إلقناع املجتمع الدولي باالعتراف بالدولة
الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب بإقامة دولته
على حدود  ،67وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي،
وهي خطوة سبقتها زيارة الرئيس أبو مازن
لدول العالم ،وحصوله على اعتراف كثير من
الدول .والتوجه لألمم املتحدة في أيلول القادم
بحد ذاته إجناز للشعب؛ فاملفاوضات متوقفة ،وكذلك املقاومة ،وال بد
من خطوة جديدة جتبر العالم على إنهاء معاناة الشعب الذي ال يزال
يتعرض ألبشع املمارسات اإلسرائيلية.
وأمريكا هي من يقف حائال دون إجناح هذا القرار ،وفي حال
استخدامها حلق الفيتو ستكون مجبرة أمام العالم على اتخاذ خطوات
إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،ونحن لن نخسر شيئا ،بل
ستقدم كل من أمريكا وإسرائيل التنازالت ،وهذه خطوة كان على
الرئيس أن يتخذها منذ زمن ،فهي إن لم تنجح تعتبر بحد ذاتها
مكسبا للفلسطينيني!

عبير زغاري 21 ،عاما ،رام الله:

استحقاق أيلول
لن يحقق أي
مطالب للسلطة
الوطنية؛ فهو
ناجت عن فشل في
توحيد الصفوف
الداخلية ال أكثر.
سمعنا أن املصاحلة متت ،ولكننا لم
نر أبعادها أو نتائجها ،وما يزال
االنقسام مستمرا ،ويجب أوال توحيد
جميع الصفوف الداخلية ،ثم الذهاب
إلى األمم املتحدة ،ولكن في حال مت
التجاوب مع السلطة الوطنية نكون
قد حققنا انتصارا نحو احلرية،
ويجب أال نعتقد أن االحتالل سيزول
خالل أيام أو أشهر.

ق أيلـــول

آب 2011

قضية العدد

عن استقالل أيلول ...يقولون
إسماعيل هنية؛ رئيس احلكومة املقالة:

«إن استحقاق أيلول خطوة لن ينبني عليها شيء عملي ونتائج عملية على األرض ،ومشكلة الشعب الفلسطيني ليست في
القرارات األممية ،فهناك قرارات لألمم املتحدة ومجلس األمن أعطت الشعب الفلسطيني حقه بإقامة الدولة ،ولكن ال يجري
تنفيذها على أرض الواقع .ويكمن البديل في البحث عن إستراتيجية فلسطينية تستند باألساس على تعزيز وحدة الشعب،
وتعزيز صموده ،والتمسك بهذه احلقوق ،وانتزاع الدولة من بني أنياب االحتالل اإلسرائيلي».

صائب عريقات؛ رئيس دائرة املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ،صحيفة األيام:2011/6/17 ،

أكد الرئيس أننا نذهب إلى األمم املتحدة من أجل عضوية فلسطني في األمم املتحدة ،وليس من أجل القيام بعمل أحادي
اجلانب ،ومن شأن هذه اخلطوة أن تثبت حل الدولتني .ولكن األميركيني قالوا إنهم سيعارضوننا في هذه اخلطوة،
وسيختلفون معنا بهذا الشأن ،وسيكونون ضدنا فيه.

عامر الترابي؛ أسير في سجن النقب:

إعالن الدولة هو إنقاذ للموقف اإلسرائيلي .وإذا مت فعال فإن هذه أعظم خدمة تقدمها فتح والسلطة للكيان الصهيوني ،وإلى
املشروع الصهيوني برمته .وأظن أن على أبو مازن أن يعود لشعبه ولفصائل املقاومة ليعقد مصاحلة جدية مع شعبه ،وليس
مع حماس فقط .نحن نريد مصاحلة نابعة عن حترر من املصالح الشخصية ،وبذات املوقف يكون املراد منها حتقيق مصلحة
الشعب .يجب أن يقف أبو مازن بكل جرأة وشجاعة ويعلن للشعب فشل مشروع املفاوضات ،وأن هذا املشروع وصل إلى طريق
مسدود .أما هذا االستحقاق ،فإما أن يكون قفزة في الهواء إذا فشلت ،أو يكون قفزة إلى الوراء إذا جنح ،والسبيل الوحيد ألبي
مازن أن يضع يده بيد فصائل العمل الوطني واملقاومة ،ويتجه معهم إلى األمام.
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هبة احلسيني لـ«صوت الشباب الفلسطيني»:

التوجه لألمم املتحدة فرصة لوضع إطار زمني للمفاوضات

وإللقاء املزيد من الضوء على هذه القضية،
وإبراز اجلانب القانوني لها ،كان لصوت الشباب
الفلسطيني اللقاء التالي مع هبة احلسيني؛ خبيرة
القانون الدولي ،واملستشارة القانونية لدائرة
املفاوضات الفلسطينية.
ما اخللفية القانونية التي تستند عليها السلطة
الوطنية الفلسطينية في دعواها أمام األمم
املتحدة بهدف إعالن الدولة في أيلول القادم؟

لنبدأ أوال من السند القانوني لعضوية فلسطني في
مجلس األمن؛ فاخللفية القانونية التي ستستند إليها
منظمة التحرير الفلسطينية في طلبها أمام األمم
املتحدة للحصول على العضوية ،يتمثل في املواد ()58
و( )59و( )60من النظام الداخلي املؤقت ملجلس األمن،
واملادة ( )135من النظام الداخلي للجمعية العامة
لألمم املتحدة .حيث سيمر اجلانب الفلسطيني
باخلطوات التالية عند تقدمي طلب قبول العضوية:
في البداية ستقدم منظمة التحرير الفلسطينية
طلبا لألمني العام لألمم املتحدة يتضمن تصريحا
مثبتا في وثيقة رسمية يفيد بأنها تقبل بااللتزامات
الواردة في ميثاق األمم املتحدة .ويقوم األمني العام
لألمم املتحدة بعرض طلب العضوية على مجلس
األمن إذا ارتأى ذلك مناسبا ،وإال سيحفظ الطلب .وفي
حال رفعه ستتشكل جلنة عن مجلس األمن لدراسة
الطلب ،ثم تبلغ مجلس األمن بالنتائج التي توصلت
إليها خالل مدة ال تقل عن خمسة وثالثني يوما
قبيل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة .وفي
حال الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة،
ستقوم اللجنة بتقدمي الطلب للمجلس قبل أربعة
عشر يوما قبل انعقاد هذه الدورة.
وإذا كانت توصية اللجنة باإليجاب ،سيصوت مجلس
األمن ،واحتماالت التصويت تتمثل في ،امكانية أن يكون
لصالح الطلب بأغلبية  9من أصل  15صوتا هم أعضاء
مجلس األمن .أو أن يكون التصويت بخالف توصية
اللجنة ،ويتم رفض الطلب .وقد يستخدم أحد األعضاء
الدائمني حق النقض «الفيتو» .أما إذا أوصت اللجنة
برفض الطلب ،فيجوز للمجلس دارسته على حدة ،ولم
يحدث أن قام مجلس األمن بتجاوز توصيات اللجنة.

ما األثر القانوني لالعتراف بنا من قبل اجلمعية
العمومية؟

يجوز للجمعية العمومية قبول عضو جديد ،وهذا

األمر الذي يتطلب موافقة أغلبية الثلثني ،فإذا متت
املوافقة تصبح فلسطني دولة معترفا بها ،ولكنها لن
تكون عضوا .وإذا حصلت على موافقة األغلبية؛ 1+ %50
من األصوات ،ستصبح دولة غير عضو بصفة مراقب.

كيف سيؤثر قبول مجلس األمن على املفاوضات؟
إذا قررت األمم املتحدة العمل مبوجب قراراتها،
سواء أكانت للعضوية أو لالعتراف ،ستأخذ من قرار
العضوية /االعتراف فرصة لوضع خطوط وبرنامج
زمني للتفاوض بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي
حتت مظلتها .وإذا لم يتم اتخاذ مثل تلك اخلطوات
سيبقى احلال كما هو عليه اآلن .لكننا ال نعلم ماذا
ستكون ردة فعل اجلانب اإلسرائيلي على اخلطوة
الفلسطينية ،التي تعتبرها خطوة أحادية اجلانب،
وتقوم حاليا بحشد الرأي العام الدولي ،وباألخص
األمريكي ضد اجلانب الفلسطيني ،رغم أن  122دولة من
أصل  193اعترفت بدولة فلسطني .كما جنهل ردة الفعل
األمريكية والغربية على اخلطوة الفلسطينية ،وهل
سينتج عنها دعوة للمفاوضات أم جتميد للعالقات ،من
صوره قطع الدعم املالي.

ما موقف املفاوض الفلسطيني في حالة الفيتو
األمريكي؟

سيكون الفيتو األمريكي ،أو رمبا فيتو أي عضو آخر
يتمتع بهذا احلق« ،فيتو» آخر يحفظ في قائمة الفيتو
ضد الفلسطينيني .وحسب علمي ستقوم منظمة
التحرير الفلسطينية بتجديد الطلب بشكل دوري
حلني احلصول على العضوية /االعتراف ،كما فعلت
باقي الدول .إذ قلما يتم قبول عضوية دولة من أول
طلب.

تحقــاق أيلــول؟ نقــرأ فــي السطــور التاليــة:
ماجد دغلس 22 ،عاما ،ناشط طالبي في جامعة النجاح ،وعضو
ائتالف اخلامس عشر من آذار إلنهاء االنقسام:

أعتقد أن استحقاق أيلول هو مجرد قضية إعالمية
تثيرها السلطة الوطنية الفلسطينية ،خاصة في ظل
انغالق أفق العملية السلمية ،حيث حتاول السلطة
اخلروج من املأزق ،مع العلم أنه من املمكن تلبية
طلب السلطة الوطنية باحلصول على دولة ،لكن
يبقى السؤال ،ماذا سيكون على أرض الواقع؟ حيث
تختلف القرارات األممية من وجودها في الورق إلى تطبيقها على أرض
الواقع ،لذا أتوقع عدة سيناريوهات ،فمن املمكن الذهاب إلى األمم املتحدة
واحلصول على االعتراف ،وتصبح لدينا نواة دولة ،وننضج اقتصاديا
وسياسيا .وإما أن تكون هناك بعض نشاطات املقاومة السلمية عند نقاط
التماس في حال رفض الدولة ،وإما أن تتدخل دول كبرى في آخر حلظة
ومتنع ذهاب القيادة لألمم املتحدة مقابل محفزات ووعود ،وتبقى بنظري
الواليات املتحدة وإسرائيل من سيقفان أمام إصدار أي قرار بهذا اخلصوص
لصالح الفلسطينيني.

عالء السلعوس 21 ،عاما ،منسق كلية االقتصاد في جامعة
النجاح ،وائتالف اخلامس عشر من آذار
إلنهاء االنقسام:

أتصور أننا لن نستطيع احلصول على أي
شيء في ذهابنا إلى األمم املتحدة ،لكن تبقى
خطوة جيدة وفي صاحلنا ،مع هذا أعتقد أنه
سيتم الضغط على السلطة الوطنية ملنعها من
التوجه لألمم املتحدة ،واملشكلة األكبر تتمثل في عدم وجود توافق
فلسطيني -فلسطيني على التوجه لألمم املتحدة ،وهذا بنظري يشكل
نقطة ضعف كبيرة للقيادة ،باإلضافة لوجود أطراف فلسطينية
وعربية تعارض هذا التوجه ملصالح خاصة ،إضافة لضغط اللوبي
الصهيوني على احلكومات العاملية لعدم االعتراف ،وفي حال مت
التوجه لألمم املتحدة فمن املمكن أن نشاهد سحب الدعم اخلارجي،
وبالذات األمريكي ،عن مؤسسات السلطة ،مع كل هذا أنا مع توجه
القيادة الستحقاق أيلول مع تأمني مصادر الدعم الداخلي وترتيب
البيت الفلسطيني.

مايكل ليس 29 ،عاما ،الواليات املتحدة األمريكية،
متطوع في إحدى مؤسسات
املجتمع املدني:

أنا شخصيا أدعم استحقاق أيلول وقيام الدولة
الفلسطينية ،فالفلسطينيون ليس لديهم
سبب للبقاء من دون دولة ،خاصة أن اجليل
الفلسطيني احلالي في حاجة لهذه اللحظة
احلاسمة بعد فشل أوسلو واالنتفاضة الثانية في حتقيق طموحاتهم
ومطالبهم .وأعتقد أن الفلسطينيني قادرون على حتقيق ذلك ،فأي
مجموعة من الناس تعيش في بقعة جغرافية معينة تستطيع أقامة
دولة ،لكن قيام الدولة الفلسطينية يتطلب امتالكها سيطرة على
حدودها ،وباعتقادي لن تسمح إسرائيل بذلك ،ويبقى أهم معيق أمام
استحقاق أيلول ،هو االنفصال اجلغرافي والسياسي بني الضفة الغربية
وقطاع غزة ،مما يجعل من الصعب احلصول على حكومة موحدة في
ذات املكان ،ومع وجود دولة فلسطينية ستتحسن الظروف املعيشية
ويتطور االقتصاد وسيكون هناك عمل فلسطيني موحد لتحقيق ذلك.
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زرعوا فحصدوا

رغم صعوبة االمتحانات

متطوعو «بياالرا» يتوجون سنوات الدراسة بالنجاح

ألني مسعود وسهام سويلم وإيهاب الضميري -مراسلو الصحيفة /رام الله وغزة ونابلس

يشكل التوجيهي مرحلة حاسمة في حياتنا؛ فمن خالله ميكننا متابعة دراستنا اجلامعية ،بعد أن جنتازه بنجاح ،ونكلل سنوات دراستنا به ،ونحصد ثمار تعبنا .وميكن أن تصبح هذه املرحلة
حجر عثرة في طريقنا ،حتول دون حتقيق أحالمنا وطموحاتنا .وقد عودنا متطوعو الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» ،في كل عام ،أن يتوجوا سنوات املدرسة بالنجاح
والفرح ،بعد التعب والضغط والسهر؛ فينطلقون نحو املستقبل محملني بآمال وطموحات واعدة ،ومسلحني بالعلم ،ورافعني اسم وطنهم ،متتد أحالمهم حتى السماء ،فقد توارثوا اإلصرار
والتحدي عن اآلباء واألجداد ،وال يسمحون للعقبات أن تقف في طريقهم ،ويتمسكون باألمل وحب احلياة دوما .لنقرأ معا ردود أفعالهم:
لونا اشتي ،من القدس ،مدرسة الراهبات الوردية ،الفرع األدبي:90 ،

لقد نظمت وقتي خالل السنة الدراسية بشكل
جيد ،فكان للكتب املدرسية املساحة األكبر من
حياتي خاللها ،وكنت أبدأ الدراسة من الصباح
الباكر حتى وقت النوم .لقد شعرت بضغط كبير
خالل هذه السنة؛ وأهملت كل نشاطاتي ،وانعزلت
عن العالم .وكانت الكتب هي رفيقي الوحيد .ولم
تكن االمتحانات سهلة؛ حيث جاءت بنمط جديد
يتطلب التفكير والتحليل ،على عكس ما تعودناه
من أسئلة مباشرة .وقد توقعت معدال أعلى ،لكنني
سعيدة مبا أحرزته ،وآمل أن أتابع دراستي اجلامعية في اخلارج؛ لدمج الدراسة مع
التعرف على مناطق جديدة ،والتمتع باحلياة.

رمي بازيان ،من القدس ،مدرسة الفرسان ،الفرع األدبي:73.6 ،

نظمت وقتي خالل السنة الدراسية بني الدراسة
والترفيه وكرة السلة ،وشعرت بالضغط خالل
االمتحانات الوزارية ،حيث استنفدت كل طاقتي
خالل السنة .ولكنني صدمت باألسئلة؛ فقد كانت
صعبة ،وحتتاج إلى حتليل ،على غير ما عرفناه طيلة
سنوات الدراسة ،حيث كان تركيزنا على احلفظ
والتلقني ،وهنا حدث اخللل ،فال ميكن للطالب بعد
أن تعود على أن يكون مجرد متلق ،أن يصبح محلال!
شكلت مادة التاريخ هاجسا لدي ،فقلقت كثيرا من
الرسوب .وعند إعالن النتائج فرحت كثيرا بنجاحي ،وأمتنى اليوم أن أتابع دراستي
اجلامعية في التخصص الذي أحب ،وأن أترك بصمتي في هذه احلياة.

مهند قرش ،القدس ،مدرسة اليمان الثانوية للبنني ،الفرع العلمي ،املعدل :84.6

آية زهور ،من رام الله ،مدرسة بنات البيرة الثانوية ،الفرع األدبي:87.3 ،

أمير مسك؛ من القدس ،مدرسة اإلميان الثانوية للبنني ،الفرع األدبي،
:90.5

آالء سويلم ،من غزة ،مدرسة الزهراء الثانوية ،الفرع األدبي:94.4 ،

يدرك اإلنسان خالل فترة التوجيهي أهمية الوقت،
ويضغط األهل على الطالب حرصا منهم على عدم
تضييع الوقت والدراسة .كان أبي يحثني دوما على
الدراسة وتنظيم وقتي .ومن العقبات التي واجهتها
أثناء الدراسة الكمية الكبيرة للمادة وقلة الوقت،
كما إن االمتحانات جاءت صعبة ،وعلى غير العادة،
حيث تطلبت األسئلة حتليال وفهما للمادة أكثر من
اعتمادها على احلفظ .ولكنني متكنت من اجتيازها
بنجاح .واستقبلت نتيجة تعبي بخوف ،ولكن بثقة
كبيرة بالنفس ،فقد بذلت جهدا كبيرا أثناء السنة الدراسية ،واليوم أسعى إلكمال
دراستي في اجلامعة العربية األمريكية بجنني ،في مجال طب األسنان.

استطعت تنظيم وقتي بشكل جيد خالل السنة
الدراسية ،فحصلت على نتيجة طاملا متنيتها.
شعرت بضغوطات خالل العام الدراسي ،وبشكل
خاص في االمتحانات الوزارية ،وتعبت في بعض
األحيان ،وسهرت أحيانا كثيرة ،وجاءت االمتحانات
صعبة في منط جديد مغاير عما تعودنا عليه.
ولكنني لم أتوقع احلصول على هذه النتيجة،
فدائما كانت لدي بعض املخاوف ،وجاء هذا املعدل
ليغمرني بسعادة كبيرة ،ويعطيني دفعة من األمل ملتابعة دراستي اجلامعية في
مجال القانون.

محمد شهاب قواسمي ،من القدس ،مدرسة ابن خلدون ،الفرع األدبي ،آية رباح ،من غزة ،مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات ،الفرع العلمي:98.9 ،
يعتبر تنظيم الوقت خالل السنة الدراسية من
:67

لم أكن أنظم وقتي بشكل جيد خالل السنة
الدراسية ،فكانت دراستي عشوائية ،وفي أغلب
األحيان كنت أدرس لالمتحان فحسب .لقد عانيت
من ضغوط األهل الكبيرة؛ حيث كانوا يذكرونني
دائما بأهمية الدراسة واحلصول على معدل يخولني
دخول اجلامعة .لقد شعرت أن االمتحانات جاءت
غير عادلة هذا العام وصعبة للغاية ،لم أهتم باملعدل
بتاتا؛ ألنني كنت خائفا من الرسوب ،وكل ما كان
يهمني هو كلمة ناجح ال أكثر .أطمح اآلن ملتابعة دراستي اجلامعية في تخصص
الترجمة.

أهم األمور في دراسة التوجيهي ،وقد كانت ساعات
الدراسة في بداية العام تقتصر على املراجعة
والتحضير ،وازدادت شيئا فشيئا مع اقتراب فترة
االمتحانات ،حتى وصلت ما بني  16و 18ساعة
يوميا .وقد كان األهل واملدرسون يتوقعون أن أكون
من العشرة األوائل في فلسطني ،مما شكل عبئا
إضافيا علي  ،كما إن املواد كانت زخمة وكبيرة،
باإلضافة إلى الظروف الصعبة التي نواجهها في
قطاع غزة ،واالنقطاع الدائم للكهرباء ،مما زاد حجم الضغط .لقد جاءت األسئلة
صعبة وأعلى من مستوى الطالب ،كما كانت تتطلب التحليل والفهم .

محمد إسماعيل ،من غزة ،مدرسة فلسطني الثانوية للبنني ،الفرع
األدبي:72.5 ،

لينا مسعود ،من غزة ،مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات ،الفرع العلمي:79.4 ،

بدأت أنظم وقتي في األشهر األخيرة
قبل امتحان الثانوية العامة ،حني
شعرت باقتراب اللحظة احلاسمة،
كنت أدرست حوالي  4ساعات يوميا،
وجاءت نتيجتي حسب توقعاتي،
فقد كانت االمتحانات صعبة للغاية،
وال تتوازى مع امتحانات السنوات
السابقة .اليوم أشعر بالسعادة
الجتياز هذه املرحلة بنجاح ،وأمتنى
أن أتابع دراستي اجلامعية وأدرس التجارة.

بدأت الدراسة منذ اليوم األول وفق جدول منتظم،
ومع اقتراب االمتحانات كثفت ساعات دراستي لتصل
إلى  12ساعة في اليوم .أكثر ما كان يزعجني هو زخم
املنهاج وطوله وقلة الوقت؛ الذي كان يضيع ما بني
ساعات احلصص املدرسية والدروس اخلصوصية
وفترات الراحة ،كما إن انقطاع الكهرباء شكل مشكلة
كبيرة بالنسبة لي ،فلم أكن أستطيع أن أدرس طيلة
الوقت حسب اجلدول املوضوع .لقد جاءت االمتحانات
صعبة ،واألسئلة غير مباشرة ،تعتمد على التحليل،
وهو منط لم نعتد عليه .وقد صدمت عندما تلقيت
النتيجة؛ فقد فكنت أتوقع احلصول على معدل أعلى ،ولكن فرحة أهلي بنجاحي
هونت علي قليال ،واليوم أمتنى أن أتابع دراستي اجلامعية في تخصص إدارة األعمال.

نظمت وقتي خالل السنة الدراسية بشكل
جيد؛ فمنحت كل مادة حقها من الوقت،
كما تركت وقتا قصيرا للترفيه واخلروج
من كبت الدراسة .ومن الطبيعي أن يبذل
طالب التوجيهي جهدا مضاعفا؛ حيث يقع
على كاهله ضغط كبير ،على خالف السنوات
السابقة .لقد كانت األسئلة في هذا العام
صعبة إلى حد ما ،فجاءت معدالت الطلبة
متدنية إجماال .توقعت أن أحصل على
معدل أعلى ،ولكنني سعيدة ألنني سأمتكن
من دراسة الصحافة؛ املوضوع الذي طاملا أحببت.

نظمت وقتي منذ األشهر األولى للسنة الدراسية،
فكنت أدرس حوالي  6ساعات يوميا ،وحوالي
 10ساعات في األشهر األخيرة .لقد كانت هذه
السنة مليئة بالضغوطات؛ من األهل الذين
توقعوا حصولي على معدل عال مما أثقل حملي،
باإلضافة إلى االنقطاع الدائم للكهرباء .كنت
أستغل الوقت الذي تتوفر فيه الكهرباء للدراسة،
سواء خالل النهار أو الليل .وتوقعت احلصول
على معدل أعلى ،إال أن صعوبة االمتحانات حالت
دون ذلك ،لكنني سعيدة مبا حققته ،وأسعى إلى
متابعة دراستي اجلامعية في تخصص اللغة اإلجنليزية.

سمعان نادر زيادة ،من رام الله ،مدرسة الكاثوليك ،الفرع
األدبي:75 ،

لقد حاولت تنظيم وقتي خالل العام
الدراسي ،ولكنني عانيت من الضغوطات
خالل األشهر األخيرة ،وخصوصا عند تقدمي
امتحانات الوزارة ،فقد شعرت بضيق الوقت،
وعرفت قيمته جيدا .وقد جاءت االمتحانات
صعبة حتى إنني لم أتوقع النجاح في مادة
اإلدارة واالقتصاد ،ولكن احلمد لله أنني
اجتزت هذه املرحلة من حياتي ،واستقبلت
معدلي بفرح رغم توقعي احلصول على معدل أعلى .واليوم أنا
أمتنى أن أتابع دراستي اجلامعية وأدرس التخصص الذي أرغب به.

مهند أحمد غنيم ،من نابلس ،مدرسة امللك طالل الثانوية ،الفرع األدبي،
:64.4

لقد نظمت وقتي بشكل جيد ،فكنت أدرس يوميا
ما بني  3و 4ساعات ،وفي الفترة التي سبقت
االمتحانات الوزارية درست أكثر ،وقد عانيت
من ضغوط عديدة خالل العام الدراسي ،وبشكل
خاص في فترة االمتحانات ،من أهلي الذين كانوا
ينصحونني دائما بااللتفات لدروسي ،وإدراك
أهمية الوقت والدراسة .لقد جاءت االمتحانات
صعبة للغاية ،ولكنني توقعت احلصول على معدل
أعلى ،فحزنت وغضبت كثيرا حلظة تلقي النتيجة .وأفكر في إعادة التوجيهي
للحصول على معدل أعلى.
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أطفـــال بصمـــات

يكسرون حاجز الصمت ويطالبون بتطبيق قانون املعاق الفلسطيني

سهام سويلم -مراسلة الصحيفة -غزة

يواجه ذوو االحتياجات اخلاصة من األطفال قسوة احلياة
التي تفرضها عليهم ظروف املجتمع ،وعدم اهتمام
املسؤولني وصناع القرار بهم ،إضافة إلى عدم توفر
الوسائل التي متكنهم من التنقل بحرية في مجتمعهم،
مما جعلهم يعيشون في عزلة.
ورغم أن القانون الفلسطيني يكفل للمعاق جملة من
احلقوق ،إال أن هذا القانون لم يتم تطبيقه منذ أن أقره
الرئيس الراحل ياسر عرفات عام .1999
أطفال مشروع بصمات ،الذي تطبقه الهيئة الفلسطينية
لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» في قطاع غزة،
بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية وبدعم
من االحتاد األوروبي ،اقترحوا قضية دمج املعاقني في
املجتمع ،من خالل مهرجان ترفيهي أقيم في جمعية
األمل لتأهيل املعاقني سمعيا برفح ،طالب خالله األطفال
غير املعاقني بتطبيق أحكام قانون املعاق الفلسطيني،
ومنح نظرائهم من ذوي االحتياجات اخلاصة حقوقهم
كاملة.

فليطبق القانون!

تقول أمل زعرب 14 ،عاما من رفح« :لم أكن أعرف
شيئا عن حقوق املعاق ،حتى شاركت في مشروع
بصمات؛ حيث تعلمت لغة اإلشارة» ،وتتابع« :عرفت أن
لهم جملة من احلقوق التي كفلها القانون ،لكن لم يتم
العمل به حتى اآلن» .وتضيف« :ألقيت قصيدة تتحدث
عن حقوق الطفل املعاق ،وشاركت في عرض مسرحي
يطالب بتطبيق أحكام قانون املعاق الفلسطيني ،وتوفير
التعليم املجاني لهم ،ودمجهم في املجتمع».
أما براء أبو شمالة 15 ،عاما ،فتقول« :وفر لي مشروع
بصمات فرصة للتعرف عن قرب على األطفال املعاقني،
هم كباقي األطفال؛ يحبون اللعب واملرح .في بداية
املشروع لم أكن أفهم ما يقولون ،لكنني تعلمت لغة
اإلشارة ،وأصبحت أحبهم أكثر» .وتتابع« :آمل أن تتم
االستجابة ملطالبهم في توفير التعليم املجاني والعالج
واألدوات الالزمة لهم؛ فمن غير املعقول أن يبقوا سجناء
بيوتهم ،بل من حقهم العيش في املجتمع كغيرهم من
األطفال».
وبلغة اإلشارة تقول جنوى بريكة 14 ،عاما« :أنا سعيدة جدا
ملشاركتي في مشروع بصمات ،لقد أصبح لدي أصدقاء
من األطفال الناطقني لم أكن أجرؤ على مصادقتهم
من قبل؛ فقد كنت أخجل كثيرا ،وأشعر أنني مختلفة
عنهم .لكنني سعيدة بهم وأحبهم كثيرا؛ فنحن نلعب
ومنرح معا ،وهم يفهمون لغة اإلشارة التي أخاطبهم بها»،
وتتابع« :سأحزن كثيرا عندما ينتهي هذا املشروع؛ ألنني
سأفتقدهم كثيرا».
من جانبه يقول محمد زملط؛ ميسر مشروع بصمات
في جمعية األمل لتأهيل املعاقني برفح« :لدينا  15طفال
أصم ،فآثرنا أن ندمجهم مع أطفال غير صم ،وعن
طريق مترجم للغة اإلشارة ،تفاعل األطفال ،وعبروا
عن مطالبهم» ،ويوضح أن األطفال الناطقني هم الذين
اقترحوا فكرة إقامة اليوم الترفيهي؛ ليقدموا فيه أعماال
تعرض مطالب الطفل املعاق وحقوقه ،وهو «ما أسعد
األطفال الصم؛ حيث شعروا أنهم أثروا في باقي األطفال،
وكأن لسان حالهم يقول :لقد جنحنا في تغيير نظرة
أقراننا من الشفقة واالستغراب إلى احلب والسالم».

إحصائيات

يشار إلى أن عدد املعاقني في قطاع غزة يبلغ  ،40.370وهو
ما يشكل  %2.85من إجمالي سكان القطاع %45.3 ،منهم
من اإلناث ،و %36من األطفال .وتعتبر اإلعاقتان البصرية
واحلركية األكثر انتشارا ،حيث تشكل األولى ،%32.19
وتبلغ الثانية  ،%31.9حسب تقرير إحصائي صادر عن
اجلمعية الوطنية لتأهيل املعاقني في غزة ،في آب .2010

دمج املعاق

وتوضح سهى أبو سلوم؛ مديرة مدرسة األمل للصم في
رفح ،أن املدرسة تخدم فئة الصم الذين يعيشون ظروفا

صعبة في املجتمع ،وتقول« :إنهم ال يتلقون رعاية أو
عناية من أحد؛ فاملدرسة هي املالذ الوحيد الذي يلجأ
إليه هؤالء األطفال؛ لتوفر الرعاية واألمان لهم» .وتشير
إلى أن األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة يشعرون
بأنهم منبوذون من املجتمع ومن أقرانهم؛ «فال أحد
يتفهم لغتهم أو معاناتهم».
وتؤكد أن مشروع بصمات ،عمل على دمج األطفال الصم
بنظرائهم ،مما جعلهم يكسرون حاجز اخلوف واخلجل
الذي كان يتملكهم .كما أسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم
عبر طرح مشكالتهم ،والسماح لهم بالتعبير عنها
بأريحية.
وتوضح أن األطفال تعرفوا على حقوقهم التي كفلتها
لهم املواثيق الدولية ،وتعرفوا على حقوق الطفل املعاق،
وتقول« :طرح األطفال الصم املشاكل التي تواجههم في
املجتمع ،وتعرف أقرانهم على تلك املشاكل ،مما دفعهم
لتنظيم يوم ترفيهي يطالبون خالله بحقوق الطفل
املعاق» .وتدعو سلوم احلكومة إلى تطبيق أحكام قانون
املعاق ،وترى بأن تطبيقه سينهي معاناة كثير من
األطفال.
وتشير إلى أن مدرسة الصم نفذت العديد من دورات لغة
اإلشارة ،وما تزال؛ ليتم التواصل بني األطفال ونظرائهم،
بهدف دمجهم في املجتمع .وتبني أن األطفال الصم أنشأوا
صداقات جديدة ،وأصبحوا أكثر تفاعال ،وغابت عنهم
مالمح العزلة واالنطوائية.
وتطالب بأن تكون لغة اإلشارة «متطلبا أساسيا من
متطلبات اجلامعات؛ ليسهل على املعاق التواصل مع أفراد
مجتمعه» .وترى أن تطبيق القانون هو مبثابة إعادة
احلياة للمعاق.
وتشير إلى أن احلكومة استجابت مؤخرا ملطالبهم بضرورة
تعليم الصم في املرحلة الثانوية ،بعد أن كانت دراستهم
تقتصر على املرحلة األساسية العليا .كما متت االستجابة
للمطالب بفتح تخصص التربية اخلاصة في اجلامعات،
وهو تخصص مهم للتعامل مع فئة االحتياجات اخلاصة.
وتدعو احلكومة إلى دعم املؤسسات واجلمعيات التي
ترعى فئة االحتياجات اخلاصة ،ملا لهذه اجلمعيات من
دور هام في رعاية املعاق ،وتوفير األدوات واملستلزمات
التي تعينه على احلياة.

غياب املسؤولية

ويرى احملامي كارم نشوان ،أن عدم تطبيق أحكام قانون
املعاق الفلسطيني ،يعكس عدم جدية السلطة في حماية
حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة ،فاملجتمع الفلسطيني
«ليس بحاجة لقوانني تبقى حبرا على ورق» كما يقول.
ويشير إلى أن القانون يهدف لدمج املعاقني في املجتمع،
وهذه العملية بحاجة لتهيئة البنية التحتية مبا يالئم
حاجات أصحاب اإلعاقة ،وهي من املعيقات التي حتول
دون تطبيق هذا القانون .ويقول« :تطبيق هذا القانون
يحتاج خلطة وطنية شاملة».
وحول تأثير االنقسام على تطبيق هذا القانون يقول:
«ال عالقة لالنقسام بهذا الشأن؛ فالسلطة لم تطبقه قبل
االنقسام رغم أنه أقر عام  ،1999وبعد االنقسام لم تطبقه
حكومتا غزة ورام الله ،وهو ما يؤثر سلبا على املعاق
وذويه».
ويبني أن اإلمكانات املالية متوفرة ،ولكن ال يتم توزيعها
توزيعا عادال ،وتستثنى الفئات املهمشة.
ويعتبر أن املؤسسات التي تعنى بذوي االحتياجات
اخلاصة ،تقدم خدمات أكثر من السلطة ،وهذا يشكل
خلال ،ويقول« :يجب أن يكون دور هذه املؤسسات مكمال
وليس رئيسيا».

خطة وطنية شاملة

ويقول يحيى موسى؛ النائب في املجلس التشريعي عن
كتلة التغيير واإلصالح« :تسعى احلكومة في غزة لتطبيق
أحكام قانون املعاق ،ولكن تطبيقه بحذافيره يحتاج
لوقت طويل ،ومبالغ مالية طائلة» .ويضيف« :تنص املادة
رقم  10من قانون املعاق على إلزام املؤسسات احلكومية
وغير احلكومية بتوظيف  %5من نسبة العاملني فيها
من ذوي االحتياجات اخلاصة ،وهذا ما يحدث في

تصوير :شريف الشريف

وتطالب باحلقوق

يجتمعون ...يتبادلون األفكار

التدريب والتأهيل واملشاركة

مؤسسات غزة ،وإن كان هنالك تفاوت بني وزارة وأخرى،
حسب طبيعة العمل ،وظروف كل وزارة» ،ويعتبر أن
توظيف املعاق يتطلب عمال مكتبيا يتناسب مع وضعه
الصحي ،ويقول« :نحن نتابع هذا امللف ولم نتجاهله
حلظة»!
ويشير إلى أن عدم تطبيق هذا القانون يعود لتعقيدات
كبيرة ،وظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مير
بها املجتمع ،ويقول« :متر احلكومة في ظروف مالية
غير مستقرة منذ عام  ،2006وهو ما يعيق تطبيق هذا
القانون».
ويؤكد أهمية الدور الذي تؤديه املؤسسات التي تهتم
بذوي االحتياجات اخلاصة ،ويبني أن العديد من
املؤسسات الدولية أصبح يتعامل معها ،ويقدم لها الدعم،

و«تقاطع حكومة غزة» ،مشيرا إلى أن «احلكومة لن
تتخلى عن مسؤولياتها جتاه تلك املؤسسات ،وستقدم لها
الدعم الالزم حني يكون هناك حاجة لذلك»!
ويعتبر أن استجابة احلكومة لتدريس املعاق في مرحلة
الثانوية العامة ،ما هي إال «خطوة أولى في سبيل تطبيق
قانون املعاق» ،ولكن «احلصار وكثرة أعباء احلكومة ،هو ما
يعيق تطبيق هذا القانون».
يذكر أن الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب
«بياالرا» قد لعبت دورا كبيرا في طرح قضية متابعة
الطلبة الصم لتعليمهم الثانوي ،بعد أن سلطت الضوء
على هذه القضية عام  ،2009ومتكنها من احلصول على
وعد من رئاسة الوزراء باستئناف التعليم الثانوي لهم
خالل العام الدراسي القادم.
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خطى -عتيل

عريب عتيلي وأحمد دقة
مشروع خطى في بلدة عتيل /طولكرم

العمل مستمر

تقول امليسرة فاطمة أبو خليل« :تضمن
املشروع في بدايته جلسات تفريغ نفسي

تصوير :أسعد أبو ماضي

أطفال خطى يستطلعون اآلراء

تصوير :أسعد أبو ماضي

تقع بلدة عتيـل شمال شرقي طولكرم ،وتبعد
عنها حوالي  12كيلومترا ،وهي تتوسط قرى
الشعراوية ،وتعتبر اخلط الواصل بني القرى
واملدينة .ويحدها من الشرق بلدة عالر،
ومن الشمال باقة الشرقية ،ومن الغرب اخلط
األخضر ،ومن اجلنوب بلدة دير الغصون.
ويبلغ عدد سكانها حوالي  12000نسمة.
وفي عتيل مستشفيان؛ إحداهما حكومية،
واألخرى تابعة للهالل األحمر الفلسطيني،
بنيت في بداية عام  .2005وتوجد فيها
عيادة صحية ،ومركز لألمومة والطفولة،
باإلضافة إلى عيادات خاصة منها النسائية
والباطنية والعامة واألطفال .وتضم القرية
خمس مدارس ،اثنتان ابتدائيتان ،واحدة
للبنني وواحدة للبنات ،ومدرسة أساسية
عليا للذكور ،ومدرستان ثانويتان للبنني
والبنات ،وعدد طالبها يتجاوز  3000طالب
وطالبة ،وفيها روضتا أطفال.
وتعكف الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل
دور الشباب «بياالرا» ،بالشراكة مع مؤسسة
إنقاذ الطفل البريطانية على تنفيذ مشروع
«خطى» الذي يستهدف أكثر من  40طفال
من البلدة ،اختاروا قضية التمييز على
أساس اجلنس واإلعاقة كقضية قرروا العمل
على احلد منها ،وتوعية املجتمع العتيلي
خلطورتها.

مع الطفالت ،اشتملت على احلديث واأللعاب
التعبيرية .وفي نهايتها مت طرح مواضيع
كثيرة كقضايا تهمهن ،فاخترن قضية
التمييز للعمل على مناصرتها» .وتشرح أبو
خليل أهمية هذه القضية بالنسبة ألطفال
«خطى» فتضيف« :القضية سلوكية ،وميكن
حلها بالتوعية» ،وترى أن التمييز يحرم
األطفال من أبسط حقوقهم ،خاصة اإلناث.
وتتابع« :من أشكال التمييز أن األطفال
الذكور يحصلون على مبلغ خمسة شواقل
كمصروف يومي ،في حني حتصل الفتاة
في ذات األسرة على شيكل واحد» .وتقترح
الطفالت توعية األهالي واملعلمات من جهة،
واألطفال الذكور من جهة أخرى.
وتتناول أبو خليل املرحلة احلالية والقادمة
من «خطى» فتقول« :هناك نشاطات نقوم
بها ملناصرة القضية ،منها االجتماع مع
األهالي ،ومع بلدية عتيل ،ومع األطفال
للحديث عن القضية ،وحشد الدعم ،فيما
يتم التحضير حلملة تواقيع ووضع الفتات
في البلدة».
وتشير حنان أبو خليل؛ مندوبة جمعية
عتيل اخليرية ،إلى أنه سيتم العمل على
احلد من هذه الظاهرة بني األطفال ،وتقول:
«كوني مندوبة للجمعية ،ومديرة لروضة في
عتيل ،أنصح معلمات رياض األطفال دائما
بتربية األطفال على قدم املساواة» ،وتعتبر
أن أساس التوعية يبدأ من رياض األطفال،
حيث تقول« :من خالل مشروع خطى
نقوم بتوعية األهالي ،وخاصة األمهات ،في
ندوات وورشات عمل ،وسنستهدف األهالي
واملسؤولني في حمالت املناصرة» .وتوضح
آلية العمل فتقول« :سيعمل األطفال عبر

أطفال املشروع في مقابلة صحفية مع حنان أبو خليل

اإلذاعة املدرسية ،وحمالت جمع التواقيع،
واالجتماع بأهاليهم واملسؤولني ،على طرح
املشكلة» ،وتعتبرأن أسباب التمييز تكمن
في اجلهل؛ لذا «سيتم احلد من الظاهرة عن
طريق التوعية» ،وتؤكد أنه مت طرح القضية
على بلدية عتيل واألهالي ،ومت تقبلها.

ندعم أي حملة

ويفرق محمد عبد الفتاح 34 ،سنة ،من
عتيل ،بني عدة أنواع من التمييز ،حيث
يرى أن التمييز يشمل األفراد والطبقات،
فيقول« :هذه الظاهرة منتشرة في عتيل
بشكل كبير ،وخاصة التمييز على أساس
اجلنس» .ويعبر عن استعداده ملناصرة كل
شخص يسعى للحد منها ،ويضيف« :حل
القضية قد يصطدم بالعادات والتقاليد،
وأخشى أن يعتبر الناس ذلك تدخال في
تربية أبنائهم».
وتؤكد مرمي حسن ،من عتيل ،على أن
الظاهرة منتشرة بشكل كبير ،وتقول:
«يشكو أطفالي دائما من التمييز الذي
ميارسه املعلمون عليهم في مدارسهم،
وأحاول قدر استطاعتي أال أميز بينهم

في احلقوق والواجبات» .وتضيف« :أدعم
أي حملة يقوم بها أطفال القرية للحد من
هذه الظاهرة ،ويجب على األهل االنتباه
لطريقة تعاملهم مع أبنائهم؛ ألن التمييز
يولد العنف».
وال يشك حكمت مصاروة ،من عتيل ،في
وجود التمييز في البلدة ،لكنه «أقل مما كان
عليه في السنوات املاضية».

اجلهل وقلة الوعي

ويقر نشأت دقة؛ رئيس بلدية عتيل ،بأن
أهالي بلدته ميلكون العقلية «الفالحية»،
رغم أن حدتها قد خفت مع مرور الزمن،
ويقول« :نستطيع أن نفهم وجود متييز على
أساس اجلنس أحيانا» ،ولكنه يرى أن من
حق األطفال أن ينطلقوا بقضيتهم ،ويشير
إلى أن البلدية لن تدخر جهدا ملساعدتهم مبا
متلك من موارد متاحة .ويؤكد أن البلدية
تعمل مع املؤسسات املجتمعية للحد من
هذه الظاهرة ،حيث يقول« :نعمل بشكل
متواصل على دعم املؤسسات التي تعنى
بالفتيات؛ فنحن نعلم بحاجتهن للدعم
املتواصل ليأخذن أدوارهن في املجتمع».

ويعرف ضرار معروف؛ األكادميي في جامعة
فلسطني التقنية «خضوري» ،التمييز على
أنه «تفضيل شخص على آخر»؛ كتفضيل
الذكر على األنثى ،أو شخص صحيح بدنيا
على شخص معاق ،وحتى في العمل واحلياة
االجتماعية .ولكن يبقى السبب الرئيس
في التمييز بني الذكر واألنثى هو اجلهل،
خاصة في أمور الدين ،وقلة الوعي .ويقول:
«التمييز ظاهرة غير صحيحة ،ويتطلب
تغيير ذلك وعيا كامال لدى الناس ،خاصة
أن املسؤول األول عن هذه الظاهرة هي
األسرة ،ثم مؤسسات املجتمع املختلفة».
وعن دوره كأكادميي في مجتمع عتيل،
فإنه يعمل على توعية األهالي بشكل أو
بآخر ملخاطر هذه القضية ،ويقول« :يجب
على األهل االنتباه لتصرفاتهم في التعامل
مع أبنائهم على أساس اجلنس» ،ويشير
إلى أن هذه القضية حتتاج لعمل إعالمي،
ويتابع« :يجب أن نعمل مع األطفال في
مراحل دراستهم ،ومع الشباب في اجلامعات،
إلدخال ثقافة عدم التميز ،وهذه مسؤولية
مجتمعية» .ويقترح تنظيم ندوات دورية
لسكان عتيل ،وبث برامج تلفزيونية تركز
على مخاطر التمييز.

ماذا يقول أطفال عتيل عن التمييز؟
في لقاءاتهم املتعددة يتحدث
األطفال عن قضية التمييز في
بلدتهم ،وخالل زياراتنا املتكررة
نقلنا ما يجول في خاطرهم من
مخاوف تتعلق بهذه الظاهرة:
قمر نوح 13 ،عاما:

ظاهرة التمييز
في
منتشرة
عتيل ،وأطفال
قريتنا؛ خاصة
اإلناث ،يتعرضون
له ،ولم جتد هذه
القضية االهتمام

الكافي من عائلتي في السابق؛ الهتمامهم
بأخي الصغير .وفي املدرسة كنت أشعر
أن املدرسات مييزن بيني وبني الطالبات،
وأنا أعمل مع باقي األطفال على حل
القضية عن طريق مناصرتها داخل
عتيل باستخدام اإلعالم وتوعية األهالي.

أسعد أبو ماضي 15 ،عاما:

نعمل على تنظيم حملة ملناصرة
قضيتنا ،تهدف
لتوعية األطفال
واألهالي ملخاطر
ومن
التمييز،
عمل
املمكن
داخل
جوالت
عتيل من بيت

لبيت لتوضيح القضية ،وأرجو من
اجلميع االبتعاد عن التمييز ،ملا له من
أضرار مجتمعية.

نيفني حدة 15 ،عاما:

التمييز موجود في الريف الفلسطيني،
وقد تعرضت له من جانب عائلتي
ومدرستي ،ولكن مع تقدمي في العمر،
وبعد انضمامي ملشروع «خطى» ،بدأت
أنني
أشعر
أستطيع مواجهة
الظاهرة،
هذه
أملك
وبت
اجلرأة لتعريف
عائلتي بحقوقي
ومطالبي ،وفي

املدرسة ال أخجل من احلديث مع أي جهة،
ونعمل حاليا على تنظيم حملة ملناصرة
قضيتنا وحشد وجهاء البلد معنا حللها.

عماد جالل 16 ،عاما:

تعرضت للتمييز من جانب معلمني
في املدرسة ،حيث قام املعلم بضربي
وترك الطالب املذنب كونه من أقارب
مدير املدرسة .وسبب التمييز هو اجلهل
بالعادات والتقاليد،
لذا يجب العمل
على احلد منه
من خالل اإلعالم
وخطب املساجد
الوعي
ونشر
هذه
خلطورة

القضية ،وسنقوم مع جمعية عتيل
اخليرية و«بياالرا» ،ومؤسسة إنقاذ
الطفل البريطانية ،بنشر الوعي عند
األهالي وعمل حملة تواقيع للحد من هذه
الظاهرة.

مرام صالح الشيخ 16 ،عاما:

ال شك أن التمييز موجود في املدرسة والبيت،
واجلهل من أهم أسبابه .وقد اجتمعت مع
بأهالينا،
زمالئي
الفتات
وسنضع
في الشوارع تنادي
باحلد من التمييز،
وهناك وسائل كثيرة
سنستخدمها لتحقيق
هذا الهدف.
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لم متطر!

عندما انحنى ليسجد
قبلت جبينه األرض
حلظات ميالد جديدة
“أماه”!
يقبل يدها ،يحملها فرحا
لم تسعفه الدموع
فسكت عن الكالم
حلظات من الصمت
لم تغب عيناه عنها
يروي حكاية عشق
قصة وطن يعيش في زنزانة
تروي الدموع عطش األرض
لتنبت من حتت قدميه السنابل
دعوه ،ال تسرقوا الشمس
ذبلت زهور الياسمني في يديه
مهما فعلتم لن تكبلوا األحالم
فإن سرقتم شمسنا
فهناك ألف شمس
تولد من جديد
كل يوم
هناك خلف الغيم

لم تسألني قط ماذا أحب وماذا أكره .كنت
تقول :أنا أريد ،فيرتبك قلبي ويشاكسك
برفض .ومن داخلي أجيب كطفل مطيع،
أخشى أن أخدش حبك.
جاء الشتاء وأصاب الثلج روحي بقصيدة
شعر .أتدري أنها لم تكن تناسبني؟! كانت
طويلة جتر خلفي آالف اخليبات.
سكبت النبيذ على وجعي أحتفي
بغيابك ،أتلف لوحات احلنني من ذاكرتي،
أرفع كأسي وأضحك فأغص بك ،أقول
أحبك فترددها صاخبة أوردتي ،وتشي
بي عيوني جذال .وتنبت كزهر اللوز على
شفتي حني أقول أشتاقك.
كم قلت لك :سأنتظرك .نظرت إلي ،رف
رمشك ،هززت رأسك وهمست:
حقا مجنونة! عانقت أصابعك وهتفت:
غن معي للمطر ،لتهبنا األرض القبالت؛
لنمتلئ عطرا وسحرا ،وتزهو قلوبنا
باألمنيات!
أعطني يدك لنركض خلف ظاللنا ،نبني
قصورا للعشق ،ألحالم مراهقة ثملت
بالذكريات!
قلت :كبرت عنك ،ولم تأت! وكنت قد
أجلت احللم حلني االنتهاء من قصيدة
بأربعة حروف ،ولم متطر!
بعد رحيل منت في القلب حدائق بيلسان،
ونغمة باردة ارتدت حدادي ،وافتقدتك
بزهرة اعتلت صهوة حلمي ،فبكيت!

مؤيد جمعة الرمياوي
بيت رميا 24 /عاما

بأقالمهم 17
ال جتعــل مــن نفســك وردة بيضــاء

من قلب ينبض بنور اإلميان واليقني،
خرجت جملة حتمل العزة ،أدلت بها ملار؛
ابنة السادسة عشرة من عمرها ،بينما
كن غارقات في نقاش يحتد بني احلني
واآلخر ،وأظهرت وجهة نظرها اخلالية
من أي شك ،واملدعمة بالبرهان ،لتوصل
فكرتها السليمة لصديقاتها وزميالتها
بجملة أثارت استغرابهن« :ال جتعلي من
نفسك وردة بيضاء» ،فردت عليها إحدى
زميالتها ساخرة« :حسنا ،ماذا جنعل
من أنفسنا؟ وردة سوداء»؟! وتوالت
التعليقات الساخرة؛ إذ كيف لفتاة يانعة
أال جتعل من نفسها وردة بيضاء ،تابعت
ملار :ال داعي لهذه التعليقات؛ فسأضع
اآلن بني أيديكن حوارا بني وردة بيضاء
صافية جميلة ،ولؤلؤة فريدة تعيش في
قاع البحار.
الوردة البيضاء« :أنا أحسدك على
مكانتك العظيمة بني البشر ،رغم

نادية أبو جياب
 24عاما /غزة

أطفال فلسطني

أنا فلسطينية ،عشت املأساة ،وعشت اخلوف ،عشت احلرمان .شاهدت طائرات،
وصواريخ ،عشت القصف ،رأيت املوت واالستشهاد ،ويتم األطفال ،والتشرد واللجوء.
ثم جاء مشروع «بصمات» فشاركت مع األطفال ،وأخذ بيدي وبيدهم ،وأدخلنا في جو الفرح
والسرور إلى قلبي ،فشاركت الكبير والصغير ،احلزين والفرحان ،الغني والفقير ،وانطلقت أعبر
عن نفسي دون خوف ،دون تردد ،جعلني أشعر باألمل ،وجعل ابتسامتي مرسومة على وجهي دائما،
جعلني أشعر مبا يشعر به أطفال كثر في عمري لم يستطيعوا اللعب معنا ،وال التعليم في مدارسنا.
وها أنا أصرخ بعلو صوتي للعالم ،وأطلب أن يقف وقفة واحدة جانب أطفال فلسطني احملرومني
من احلب واحلنان واألمن واألمان.
مرمي جندية13 -عاما
مخيم النصيرات /مشروع بصمات

كانت رائحة اجلنب البلدي تسيطر على هواء «املدينة»،
الذي تنفسه آالف املارين في شوارعها ،وعجت الساحات
بهواة التصوير الفوتوغرافي ،وآخرون بتذوق حلواها
التي أكسبتها شهرة إقليمية .وكنت أنت على مقربة من
تلك احلشود ،تستجمعني بذاكرتك وعينيك ،وأنا ال أراك!
ككل مرة سرقنا ذلك الوقت من القدر معا ،وسرقته منك
بحذر ،كي تالحظ أو ال تالحظ انفعالي الطفولي عند
لقائك ،فال فرق! لكنني أردت وقتها أال يعنيني هذا كله،
فهذه حلظات استثنائية ،لن تتكرر مع شخص يشبهك
على األقل ،لكنها رمبا تتكرر مع شخص يحمل صفات
منطقية جتعله إنسانا وسط أشباح احلاضر ،فأنا صرت
أومن بوجود الكثير من األرواح االستثنائية بجمالها ،لكن
التي تستحقني لم تأت بعد.
ومبا أن شيئا في أعماقي يدرك أنك حتمل بعض اجلمال،
قررت أال يضيع مني في زحمة هذه «املدينة» التي ركدت
منذ زمن ،وجتددت فيها احلياة إنعاشا حلركة التجارة
كما أخبرتني ،لنتفق على جولة ،باألحرى على عمر مت
تأجيله ،وماض لذاكرة مقبلة ،سأحن لها وحدي ..أيض ًا ال
بأس ..ما زلت سعيدة!
حني وجدتك في بداية ذلك العمر ،قلت لي« :إن اثنني
يبحثان عن بعضهما لن يجد أي منهما اآلخر»؛ تنبيها لي

بأن علي البقاء في مكان حددته لشخص يبحث عني .وال
أفتعل الدوار كي أسبقه ،وحيث أنك لم تقلها بقصدية
عاشق ،فهمتها أنا مبكر امرأة تنتظرك ،وخرجت بنتيجة
مفادها «أن على أحد الطرفني أن يبحث عن اآلخر كي
يلتقيا»؛ لذلك فضلت أن أكون هذا اآلخر!
كأول دهشتي بك ،حتدثني عن ارتباطك بتاريخ تلك
األمكنة ،وصداقتك مع حجارة بيوتها العتيقة ،ونوافذها
املدالة بعناية ،دون أن تفتح ستائرها للغرباء ،أو يتبخر
من خاللها صوت امرأة يدلل على حياة أصحابها ،فوحدها
النباتات النضرة ،واملياه املتدفقة من أنابيب الصرف
الصحي ،تعطينا إشارات إلى أن احلياة ما زالت بصحة
جيدة ،داخل تلك اجلدران!
حتيط بناظريك كل زاوية ورصاصة وصوت مدفعية،
وتشيح بسمعك عن أجواء األعراس في «املدينة»؛ ليخترق
صمتي أذنيك ،فوحده القادر على حثك على متابعة
الكالم ،ونسج التفاصيل التي أعنى بها كي أحفظها آجال
عن ظهر قلب ،ال كي أقف في محطاتها وأدقق مبدى
صوابها أو خطئها؛ فلست اآلن في معرض حوار سياسي،
إمنا في مأزق تاريخي أحاول اخلالص منه مبتابعة يديك
وصوتك الذي يتأثر بحركتهما حني توضحان مغزى
األمور.
 أظنني أثقلت عليك هذا النهار بتلك اجلولة... ال تهتمي ،فقد تعودت على ذلك ،و ال يفتأ أي منأصدقائي يستنجد بي حني زيارتهم هنا.

أنك من مكان مظلم في قيعان البحار
واحمليطات ،ويصعب الوصول إليك ،إال أن
البشر يقدمون كل ما ميلكون للحصول
عليك».
اللؤلؤة« :ولكنك تعيشني في نسمات
الهواء اجلميلة الهادئة ،كما وأن شكلك
وجاذبيتك وألوانك جميلة جد ًا
ورائعة ،وأنا أرى أن البشر يلتفتون إليك
ويحبونك ويعيرونك بعض اهتمامهم».
الوردة البيضاء« :نعم ،أمتتع بجاذبية
الشكل التي يلتفت إليها الذاهب والعائد
في الطريق ،فيقطفونني ويضعونني
في أسرهم حتى يتمتعوا بي ،ويعبثوا
بجمالي وصفائي ،وعندما ميلون
مني يرمونني في الطرقات ويدوسوا
صفائي ،ومن ثم يبحثون عن وردة
بيضاء أخرى».
اللؤلؤة« :ال أخفيك أسفي وحزني عليك،
ولكن حسب معلوماتي ،فإنهم يدفعون

ثمن اقتنائك أمواال ،ويهدونك أيضا
لآلخرين».
الوردة البيضاء« :نعم؛ يعبثون بي
ويعكرون صفائي ،أما أنت فيدفعون ثمن
اقتنائك غاليا ،ويغوصون في األعماق
ليحصلوا عليك ،ومن ثم يعطونك حبا
وحنانا ً ،وحرصا وأمانا ،وأنا يهدونني ملن
يحبون ومن ال يحبون ،وال يسمحون ملن
يحبون ولو بإلقاء نظرة واحدة عليك،
يضعونك في عيونهم وقلوبهم ليال
ونهارا؛ حرصا على اجلوهرة الفريدة».
تابعت ملار :هذا حوار اللؤلؤة والوردة
البيضاء ،فكوني أنت اللؤلؤة الفريدة
والثمينة ،وال تكوني كالوردة البيضاء
التي تبدأ حياتها صافية نقية ثم ما
تلبث أن تذبل في أيدي العابثني.
رمي أمين أحمد جرابعة 16 -عاما
بيتني\رام الله

The Ramallah wind
The Ramallah wind carries the kites high
As the sun turns pink and touches the caramel hills
And I sit down thinking of nothing as time passes by
yet as night comes creeping I receive the bills
of speculation
because
Nightmares of sisters saving lost check-point children
Covers me while the mosque screams goodnight
Making ‘I’m good at swimming’ into a personal siren
Of hope, dreams and longing that just might
Come true
Or not
and in the meantime people and friends constantly laugh
From Palestinian rooftops and streets with the oud and humus
Trying to survive with happiness on the government’s behalf
To me so admirable within a conflict seeming so endless
cause I constantly wonder why there is a borderline
in a home
that feels like mine
Betina Hvims, Copenhagen, Denmark
)DHIP (The Danish House in Palestine
أفكر ..لن يعنيني التشبيه بيني وبني اآلخرين ،وبعاديّ ة
األمر لديك ،وبأن كونه معي لن يختلف عن كونه مع
غيري .كل هذه تداعيات شيطان يريد أن «ينغص» علي،
فأعوذ بالله منه ،وأعود إليك ،وحدك..
يغيظني ذكرك السم فتاة أخرى ،ويفاجئني «دفاعك عن
نفسك» بأنك لست على عالقة وطيدة بها ،رغم أنني لم
أسألك ،وال يهمني التدخل في خصوصياتك ،إذ يهجسني
أنني لست فاتنتك! و«حبيبتك يوما ستأتي كي تبادلك
الوفاء ،فلن أفرح أو أهلل أو أفكر أو أحلل» ملا لن يحدث
بيننا ،تفاديا ألعراض عشق جانبية ،فأهم ما في األمر
أنني أدرك مكانتي ،وأدرك كذلك ضرورة أن أفرح وأنتشي
بنكهة السعادة التي أضفتها على يومي هذا.
وطبع ًا هذا ال ينفي أنني في زمن ما أحببتك .وقصدت
الهروب منك دوم ًا ،من أول التفاتة لصوتك في ذاك
الصيف الغابر .وصدقني ما زلت أمارس الهروب منك،
لتجنب البكاء حني تغدو بعيدا ...بعيدا؛ فأنا ال أحتمل
رحيال آخر ،أو باألحرى ال أحتمل انكسار حلم ،وانعكاس
كسر يودي
حقيقة أدركها في أعماقي ،وأحافظ عليها
ّ
كشفه إلى فضيحة! لذلك سأومن بأنك ككل األشياء
اجلميلة ،حتافظ على خاصيتها حني تبقى بعيدة ،كوطن
طاملا تطلعت إليه ،لكنه ما زال جميال وبعيدا!
رحمة حجي
 24عاما /جنني

حصار غزة

جلست يوما في ظلمتي
وكانت ترقص شمعتي
 ملاذا ترقصني؟في ظلمة قاسية يعيش أحبتي
ال ماء ال كهرباء
 األمل في وجه اللهال غاز وال طب وال شفاء
والعرب أصابهم صمم
نائمني
وفي غزة يصرخون!
 في القدس أيضا أننيوالله يحميها
ومن بعد الله لهذا الشعب؟
آه يا شعبي املسكني
 صبرا يا بنت الليلفحتما سنأتي فاحتني
صبرا يا غزة
سيكف األنني

شيماء العمصي 15 -عاما
مخيم النصيرات /مشروع بصمات
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عد للعشرة

آب 2011

«عـــد للعشـــرة» ...الدرامــــا فــــي خـد
ميرنا زيادة وألني مسعود -مراسلتا الصحيفة /رام الله
يهدف مشروع «عد للعشرة»؛ الذي تنفذه الهيئة
الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا» ،بدعم
من االحتاد األوروبي ومؤسسة «كورد إيد» ،إلى تعزيز
ثقافة التسامح بني الشباب ،باستخدام تقنيات التفاعل
والتفعيل ،التي ميكن أن تؤدي إلى تعميق تفهم اآلخر
والقبول به ،وتبني ردود فعل أكثر حكمة ،بعيدا عن
العنف.
ويتوج املشروع ببرنامج تلفزيوني بدأت «بياالرا»
بتصويره بالتعاون مع تلفزيون القدس التربوي منذ
حوالي العام ،يسعى إلى نشر ثقافة الالعنف باستخدام
الدراما ،ويتيح للشباب توظيف مواهبه في التمثيل إلفادة
غيره من أبناء جيله ،ويطرح مشاكل وقضايا تواجهه في
حياته اليومية ،ويقدم احللول بطريقة واقعية.

«من شاب لشاب»

يشير محمد توام؛ املنسق العام ملشروع «عد للعشرة» ،إلى
أن املشروع مر بعدة مراحل منذ البدء بتطبيقه ،حيث
مكن في البداية نحو  30شاب وشابة من تخصصات العلوم
اإلنسانية ،تتراوح أعمارهم بني  20و 30عاما من مختلف
محافظات الضفة ،من إدارة ورشات عمل مع أقرانهم

األصغر سنا ،بعد أن أمتوا ساعات تدريبية متخصصة في
كسر احلواجز ،وكيفية بناء املجموعات ،وتطوير قدراتهم
على التواصل ،وكيفية حل النزاعات ،ومساعدة أقرانهم
على التفريغ النفسي ،واستخراج املشاكل التي تواجههم،
ومحاولة إيجاد احللول.
كما مت تزويد امليسرين باألدوات والتقنيات الضرورية،
فتم تنفيذ ورشات املشروع في  29موقع في مؤسسات
ومراكز وأندية وجمعيات محلية ،في مدن وقرى
ومخيمات شمال الضفة الغربية ،وجنوبها ووسطها حيث
عقدت ورش العمل ،بأسلوب «من شاب لشاب» الذي مييز
مشاريع «بياالرا» وبرامجها إليصال املعلومة إلى فئة
األطفال واليافعني.

الالعنف بالدراما

يقول توام« :وفي املرحلة الثانية من املشروع ،مت إنتاج
برنامج تلفزيوني متخصص بفئة الشباب للوصول إبى
أكبر عدد منهم لزرع بذور التسامح والتروي بينهم»،
ويوضح أنه بعد أن توصل امليسرون مع الفئة املستهدفة
إلى املشاكل التي تواجه أقرانهم األصغر سنا ،بدأت «بياالرا»
بالتعاون مع عدد من كتاب السيناريو ،بصياغة هذه
املشاكل املستمدة من مواقع تطبيق املشروع املختلفة ،في
سيناريوهات لـ 24حلقة تلفزيونية ،يقوم بتمثيلها شباب

من الفئة العمرية املسته
ملواجهة كل مشكلة.
ويعتقد الهباش أن احلب
املسلسل يعودان لكونهم
سابقة في التمثيل ،ويض
فرصة للتعبير عما في د
والكثير منهم لديهم طمو
يوما ما».
ويضيف« :بعد االنتهاء م
نبحث عن ممثلني شباب
ومت اختيار بطل وبطلة
وكذلك عدد من املمثلني
طاقم العمل بتصوير ح
التي تشتمل على  15دقي
كل مرة على قصة مخت
نواجهها في حياتنا» .وسي
من الشباب واألطفال واأله
وأخصائيني.
من جهته يقول اسماعي
للعشرة« :فكرة مسلسل عد
مجتمع نعيش فيه».
أما القسم الثاني من البرنا

طاقم «عد للعشرة» ...ماذا يقولون؟

تقوم مؤسسة «بياالرا» وتلفزيون القدس التربوي في هذه املرحلة من املشروع بتصوير احللقات األخيرة من برنامج «عد للعشرة» الذي سيبث على شاشة تلفزيون فلسطني ،وتلفزيون القدس
التربوي ،وعددا من القنوات احمللية ،بعد شهر رمضان .وقد كان لصحيفة «صوت الشباب الفلسطيني» لقاء مع مصور البرنامج وبعض املمثلني فيه الذين عبروا عن رأيهم في البرنامج،
وحتدثوا عن اخلبرات التي اكتسبوها على الصعيد الشخصي:
بالل اخلطيب؛ مصور برنامج «عد للعشرة» :كبير على شخصيتي ،وساعدتني في التعامل وأضافت طرقا جديدة في التعامل مع املشاكل حكمة ،وأبتعد عن املشاكل واملشاكسات التي
يحاول برنامج «عد للعشرة» نشر التسامح
الذي يعد من أهم
القيم التي يجب
أن نتعامل معها
في احلياة ،وال بد
من تعزيزها ونقلها
بشكل مستمر .وأنا
أتوقع أن يتوج هذا
العمل جناح كبير؛
فقد عملنا كفريق واحد ،أحاطته روح اجلماعة
وحب العمل .ويعود الفضل في ذلك إلى طاقم
العمل من املخرج إسماعيل الهباش؛ الذي امتاز
ببراعته في اإلخراج ،وقدرته على التغلب على
املعيقات التي قد تواجه أي عمل فني ،باإلضافة
إلى التقنيني املتميزين ،واملمثلني املوهوبني،
ووجود املعدات املطلوبة رغم غياب بعض
الكماليات .وقد عملنا يدا واحدة فتمكنا من
التغلب على بعض املشاكل التي واجهتنا ،وخرجنا
مبشاهد مثالية تنقل الواقع املعيش عبر الكاميرا
التي استطاعت توثيق أكثر الصور تعبيرا.
ومن أكثر العقبات التي واجهتنا أثناء التصوير
عدم وجود «مسؤول مواقع» ،ومهمته حتديد
أماكن التصوير بناء على ما تتطلبه املشاهد.
ولكننا تغلبنا على ذلك ،وأتوقع أن تكون نسبة
املشاهدة مرتفعة ،خاصة من فئة الشباب
املستهدفني الذين يعيشون هذه املشاكل،
ويعتبرون أن العنف هو الطريقة األسهل
ملواجهتها.

ساشا األصبح؛ بطلة برنامج «عد للعشرة»:

لقد أثرت جتربتي في برنامج «عد للعشرة» بشكل

بشكل أفضل مع املواقف
املتعددة التي متر في
حياتي ،فأصبحت أفكر
قبل أي تصرف وأعد
للعشرة ،وميكنني القول
إن املشاكل في حياتي
قلت بنسبة كبيرة عما
كانت عليه ،ومتكنت من
تطوير قدراتي على التعامل السلمي مع املشاكل التي
أواجهها ،وأبحث عن حلول عقالنية بعيدا عن العنف.
أنا أشجع اجلميع على متابعة هذا البرنامج؛
لنتمكن من العيش في مجتمع خال من العنف،
يسود فيه التسامح وحب اآلخر.
شخصيتي في البرنامج هي شخصية قيادية ،أدعو
فيها إلى أن نعد للعشرة قبل التسرع في التصرفات
التي كانت دوما تواجهنا؛ سواء مع عائالتنا ،أو
أصدقائنا ،أو مع أي شخص ،وفي أي مكان.

خالد نصرة؛ ممثل في برنامج «عد للعشرة»:

لم يغير متثيلي في برنامج «عد للعشرة» الكثير
في حياتي ،فأنا بطبيعتي شخص هادئ ،أتروى
قبل فعل أي شيء ،وقد
أحسست بأن دوري جزء
من شخصيتي ،قريبة
مني ،مما سهل علي
متثيل الدور واالندماج
في الشخصية .لقد كانت
هذه التجربة بالنسبة
لي جتربة فريدة من
نوعها ،فقد اكتشفت من خاللها ضرورة التوصل
إلى حلول عقالنية بعيدا عن استخدام العنف،

التي تواجهني ،وأكسبتني خبرات في إيجاد
احللول ،ومساعدة أصدقائي في مواجهة املشاكل
والعقبات في حياتهم بطريقة سلمية ،واالبتعاد
قدر اإلمكان عن العنف السائد في املجتمع،
خصوصا بني الشباب ،وزرع ثقافة الالعنف في
بيئتي.

باسل صادق؛ ممثل في برنامج «عد للعشرة»:

العنف ،والتسرع في ردود الفعل ،أمران مرفوضان
بالنسبة لي ،وأنا أومن أن اإلنسان يجب أن يحكم
عقله ،وأال يدع عواطفه
تسيطر على تصرفاته
وتتحكم في سلوكياته.
ولكن متثيلي في برنامج
«عد للعشرة» رسخ هذه
املبادئ لدي ،فأدركت أن
العنف كأسلوب حياة أمر
منفر ومقزز ،وأن عقل
اإلنسان وحكمته في
التصدي ألي موقف هو أفضل الطرق لعيش حياة
خالية من العنف.
لقد أكسبني البرنامج خبرة أكثر في التعامل مع
ما يواجهني ،وحكمة في التصرف ،وقدرة على
تقدمي النصائح ألصدقائي وأفراد عائلتي ،وفهم
األسباب قبل القيام بأي رد فعل.

أمير مسك؛ ممثل في برنامج «عد للعشرة»:

شعرت باملسؤولية بعد متثيلي في برنامج
«عد للعشرة»؛ فدوري يدعو إلى التسامح
ونشر ثقافة احملبة في املجتمع ،وهذا أثر على
أسلوب حياتي؛ فبدأت أتبنى ردود فعل أكثر

كانت حتدث بيني وبني
الشباب .وبالتالي فإن
متثيلي ساعدني كثيرا
في تغيير شخصيتي
نحو األفضل ،والتمتع
بنفسية جديدة إيجابية
يسودها التسامح ،كما إن
تناول البرنامج ملواقف
إنسانية واقعية نراها
كل يوم في مجتمعنا قدم لي ،كما سيقدم
لغيري من الشباب واملشاهدين ،أساليب جديدة
في التعامل مع ما يواجهنا ،وحلوال سلمية للرد
والتعامل مع مشاكل احلياة.

نقاء حامد؛ ممثلة في برنامج «عد للعشرة»:

بعد
أدركت
لقد
مشاركتي في برنامج
«عد للعشرة» أهمية
التسامح والتأني في
التعامل مع ما يواجهنا
في املجتمع ،فهو يساعد
اإلنسان على التغير
من شخص متسرع،
إلى شخص يفكر قبل
التهور بأي رد فعل .كما يعمل على توعيتنا،
نحن الشباب ،في كيفية التعامل مع اآلخرين
ومعاملتهم بالطريقة التي نرغب أن يعاملونا
بها ،خصوصا وأن شخصيتي في البرنامج
كانت معلمة؛ أي شخصية قيادية متثل قدوة
للجيل الناشئ ،وبالتالي نقل رسالة التسامح
عبر األجيال.
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عد للعشرة

دمــــة الـتسامــــح المجتمعــــي

هدفة ،يتم فيها تقدمي احللول

ب والرغبة الكبيرة لدى أبطال
شبابا ولم يكن لهم أي خبرة
ضيف« :حيث إن املسلسل منحهم
داخلهم ،وكانت النتيجة ممتازة،
وح كبير في أن يصبحوا ممثلني

من كتابة السيناريوهات ،بدأنا
من كافة أنحاء الضفة الغربية،
للبرنامج عن طريق مسابقة،
ني الثانويني» .ويتابع« :ثم بدأ
حلقات برنامج «عد للعشرة»،
يقة من دراما املوقف ،تركز في
تلفة ،وتتناول قضايا ومواقف
يتم عرض املشاهد على جمهور
هالي ومسؤولي املراكز واملؤسسات

يل الهباش؛ مخرج مسلسل عد
د للعشرة مهمة؛ ألنها تنقل واقع

امج فسيتم فيه استقبال حضور

داخل األستوديو ،سيتم انتقاؤهم من املناطق املستهدفة،
ملناقشة الطريقة املثلى الواجب على البطل والبطلة اتباعهما
استجابة للموقف .وسيقوم مختصون بإدارة النقاش،
مستخدمني تقنيات مختلفة في املناظرة ،ميكنها أن تؤدي
في النهاية إلى رد الفعل األكثر مناسبة وحكمة للتصرف.

التلفزيون خلدمة الشباب

وتعتبر دراما املوقف من تقنيات االتصال احلديثة ،خاصة
على صعيد التلفزيون ،ألنها جتذب اجليل الشاب أكثر من
غيرها ،حيث يستمتع الشاب بالدراما القريبة من واقعه،
كما إن الصورة ترسخ في ذهن املشاهد ،مما يساعده على
استحضار املواقف واحللول عند مواجهته للمشاكل.
وقد مت انتقاء األبطال بعناية جتعل غالبية الشباب
يتعرفون عليهما ،ويحبون ميزاتهما الفكرية والشخصية،
مما يجعلهما مثال وقدوة تعني أقرانهما في التعامل مع
احلياة وصعوباتها ومشاكلها .وتتناول القصص املتناولة في
البرنامج صلب الواقع ،ألنها تدور حول التصرفات العنيفة
واخلالفات ،والعداء لآلخر ،الذي يقوم على النظرة النمطية،
بدال من التفكير العميق والتروي والتعامل بحكمة.
وفي هذا اإلطار يقول الهباش« :يحاول املسلسل تسليط الضوء
على قضية التروي والتأمل واحلل السلمي للمشاكل ،وهذه
قيمة هامة في املجتمع ،ونتمنى أن تنتشر ويزداد التسامح».

ويشير توام إلى أن املشروع بكافة مراحله يهدف إلى نشر
ثقافة التسامح والالعنف بأكثر من طريقة قريبة من
الشاب ،ينقلها له شاب آخر .ويقول« :إن استطعنا أن نغير
جزءا بسيطا من السلوكيات العنيفة بحلول عقالنية،
وتنمية قدرات الشباب على التعامل مع األمور ،فسنكون
قد حققنا هدفنا؛ ألن املشروع ال حتده مدة زمنية ،وإمنا
يهدف إلى إيجاد أسلوب ومنط حياة يتبناهما الشاب
ويعكسهما في تصرفاته ومعلوماته التي اكتسبها ،وينقلها
لغيره من أبناء عائلته وأصدقائه» ،ويتابع« :نحن نهدف
إلى غرس بذور الالعنف واحللول السلمية التي تشمل كل
مناحي احلياة ،ليقوم الشاب بتنميتها وزرعها في بيئته».
وحسب الهباش فإن هذا املسلسل ال ينقل فقط معاني
التسامح والالعنف في املجتمع ،بل ينقل أيضا قضايا
يعيشها الشباب ،وقد أصبحت آفة؛ كالزواج املبكر
واملخدرات ،والظروف السياسية ،ومدى تأثيرها عليهم.
وسيؤدي هذا التشخيص للوضع إلى إيجاد قاعدة كبيرة
من املعجبني بالبرنامج؛ سيتابعون فيضحكون أو يبكون،
ويناقشون ويفكرون ،ويعيدون التفكير ،على أمل التوصل
إلى مرحلة يعدون فيها للعشرة قبل أن يتهوروا بإطالق
غضبهم؛ فيطغى العنف على أفعالهم وردات أفعالهم.
وسيسمح هذا األسلوب بتقدمي طريقة سلمية في التفكير،
والتصرف ،والتخطيط ،ومواجهة اآلخر السياسي.
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ماذا لو!
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لـــو كـــان أطفالنــــا وزراء!
إعداد :ميرا أبو الهنود -مراسلة الصحيفة /غزة

طموحات أطفالنا واقعية ،ولكنها تعانق السحاب .وإن أحتنا لهم أن يكونوا جزءا من املجتمع ،فسنكتشف أنهم لم يعودوا أولئك القاصرين الذين يحتاجون ملساعدتها ،بل سنكتشف فيهم
قدرات خالقة .وفي إطار التغطية اإلعالمية التي نقدمها ملشروع بصمات ،جتولنا في العديد من املراكز واملؤسسات التي ينفذ فيها املشروع ،وكان واضحا لنا حجم رغبة األطفال في تغيير
واقعهم ...وطرحنا عليهم السؤال التالي :لو خيروك أن تكون وزيرا ،أي وزارة ستختار؟ وماذا ستفعل؟ فتلقينا اإلجابات التالية:
أحمد جابر 15 ،عاما ،مؤسسة أجيال
املستقبل ،رفح:

مازن جابر 15 ،عاما ،مؤسسة أجيال
املستقبل ،رفح:

هديل سعادة 12 ،عاما ،جمعية العطاء
اخليرية ،بيت حانون:

ندى السقا 12 ،عاما ،املركز الثقافي،
بلدية القرارة ،خان يونس:

ناهد سعادة 13 ،عاما ،جمعية العطاء
اخليرية ،بيت حانون:

«أمتنى أن أكون وزيرا للصحة ،وسأبذل
قصارى جهدي
النظام
ليكون
الصحي قادرا على
إجراء العمليات
في
الصعبة
القطاع ،بدال من
معاناة املواطنني
في احلصول على
حتويالت طبية للعالج في اخلارج».

«سأختار وزارة التربية والتعليم ،حيث سأعمل
حتسني
على
املستوى الدراسي
تطوير
عبر
املدارس والرقي
باخلدمات التي
تقدمها ،وسأعمل
على أن يكون
التعليم مجانيا،
إضافة لتطوير
الكادر التعليمي ،ودعم األنشطة الالمنهجية
في املدارس».

«أود أن أكون وزيرة للتربية والتعليم ،ألحد
من ظاهرة تسرب
من
األطفال
املدارس ،وسأمنع
بشكل تام الضرب
في املدارس؛ ملا له
من تأثير نفسي
الطفل،
على
وسأهتم بتحسني
النظام التعليمي في قطاع غزة».

«سأختار وزارة األسرى ،وسأعمل على
إطالق سراح
جميع األسرى
سجون
من
االحتالل ،كي
ال يعيش أي
طفل محروما
والده.
من
وسأعمل على
فضح املمارسات اإلسرائيلية بحق األسرى ،وما
يتعرضون له من تعذيب وحرمان».

بسام الهباش 13 ،عاما ،املركز الثقافي،
بلدية القرارة ،خان يونس:

«سأختار وزارة التربية والتعليم ،وسأعمل
تطوير
على
النظام التعليمي،
وبناء املزيد من
املدارس ،والقضاء
على نظام الدراسة
املسائية .وسأعمل
على منع الضرب
نهائيا في املدارس،
وفصل أي مدرس
يعاقب بضرب الطلبة حتت أي سبب من
األسباب».

عمر الندى 15 ،عاما ،جلنة حي املواصي،
رفح:

«سأختار وزارة الصحة ،وسأعمل على توفير العالج
للمرضى ،وحتسني
وضع املستشفيات،
كما سأوفر للمرضى
سبل الراحة والرعاية
داخل املشافي ،إضافة
لالهتمام بأن تكون
بيئة املستشفيات
نظيفة كي ال
األمراض
تنتقل
والفيروسات للناس ،وسأعمل على توفير العالج
لألطفال باملجان».

أحمد اجلزار 12 ،عاما ،مؤسسة أجيال
املستقبل ،رفح:

ناهد شلوف 14 ،عاما ،جمعية نور
املعرفة ،النصيرات:

«أود أن أكون وزيرة لشؤون املرأة ،حيث سأعمل
على منح املرأة كل
حقوقها ،وسأهتم
بإنشاء املؤسسات
واجلمعيات التي
النساء
ترعى
وتهتم بشؤونهن
جميع
على
األصعدة ،خصوصا
فيما يتعلق مبناهضة العنف ضدهن وحمايتهن
من التحرش».

تيماء نعيم 14 ،عاما ،جمعية تأهيل
املعاقني بصريا ،غزة:

«أود أن أكون وزيرة لإلعالم ،وسأضع خطة شاملة للرقي
باملستوى اإلعالمي في
وسائل اإلعالم املختلفة،
وتسليط الضوء على
القضايا التي تهم املجتمع
شرائحه.
مبختلف
كما سأعمل على نقل
احلقيقية
الصورة
للشعب الفلسطيني إلى
العالم ،وتعريفه بقضية
شعبنا العادلة ،ونقل معاناتنا جراء االحتالل اإلسرائيلي
وممارساته».

إسالم عابد 14 ،عاما ،جمعية تطوير بيت
الهيا ،بيت الهيا:

«أود أن أكون وزيرة للصحة ،سأوفر العالج
والرعاية
املجاني
وأنشئ
لألطفال،
مزيدا من املشافي
املتخصصة بعالج
أمراضهم ،وخصوصا
منها،
املستعصية
بأحدث
وأزودها
وأمهر
األجهزة،
وسأوفر
األطباء.
للمرضى أطباء مختصني بالدعم النفسي ليتمكنوا
من مساعدة املريض وأسرته لتخطي أزمة املرض».

ميسرة أبو ليلة14 ،عاما ،جمعية تطوير
بيت الهيا ،بيت الهيا:

سهى شلوف 16 ،عاما ،جلنة حي
املواصي ،رفح:

نبيل جبريل 15 ،عاما ،جمعية تأهيل
املعاقني بصريا ،غزة:

سيف الدين البحيصي 12 ،عاما،
جمعية دير البلح لتأهيل املعاقني،
دير البلح:

أحمد سعادة 13 ،عاما ،جمعية العطاء
اخليرية ،بيت حانون:

«أود أن أكون وزيرا للصحة .عندها سأعمل
توفير
على
العالج للناس،
واحلد من نسب
الوفيات ،وسأوفر
األجهزة املختلفة
للمرضى ،وأضع
اخلطط الكفيلة
بتطوير النظام
الصحي بشكل
عام في قطاع غزة».

«سأختار وزارة الداخلية ،ألعمل على
على
القضاء
الفساد والواسطة
واحملسوبية ،كما
سأحارب للقضاء
األنفاق
على
حصدت
التي
األطفال
أرواح
والشباب».

«سأختار وزارة التربية والتعليم ،وسأهتم
بفئة األطفال ذوي
اإلعاقة ،بحيث أوفر
لهم املدارس اخلاصة
التي تقدم خدماتها
لهذه الفئة ،وسأعمل
على دمجهم في
املجتمع».

«سأختار وزارة املالية،
ألنني أريد أن أقضي على
الفساد املالي ،وأحارب من
أجل النزاهة والشفافية
في العمل ،وسأعطي
املوظفني رواتبهم دون
تأخير أو خصم».

«أود أن أكون وزيرا للبيئة ،عندها سأعمل على
احلفاظ على صحة
الناس وسالمتهم،
سأمنع أن يكون
البحر مكبا ملياه
الصرف الصحي،
وسأوفر احلاويات
في كل مكان ،وأزيد
النظافة،
عمال
وأعاقب كل من يلقي القمامة في غير مكانها
املخصص».

وزارة
«سأختار
االقتصاد ،حيث
على
سأعمل
املوارد
تنمية
املتاحة ،واالعتماد
على املنتج احمللي
بدال من األجنبي؛
تشجيع
عبر
الصناعة احمللية.
وسأمنع استيراد البضائع اإلسرائيلية».

«سأختار وزارة الداخلية لتوفير األمن
وحماية املواطنني،
على
وسأقضي
املخدرات واجلرائم،
وأفض املشاكل بني
الناس قبل أن
يلجأوا الستخدام
السالح أو األدوات
احلادة».
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أجمل ما قرأت
اختارتها :ألني مسعود -مراسلة الصحيفة /رام الله
< إذا لم تزد على احلياة شيئا فأنت زائد عليها.
< األهم من أن تتقدم بسرعة هو أن تتقدم في االجتاه
الصحيح.
< كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في هذا العالم.
< إن لم تستطع أن تكون جنما في السماء فحاول أن تكون
مصباحا في املنزل.
< الفشل الفعلي هو أن تكف عن احملاولة.
< ملاذا يجب أن أكون فرشاة وألوانا وبيدي أن أكون أنا
الفنان؟
< قد يعرف أبناؤنا عن أبطال املاضي ،ومهمتنا أن نكون
نحن من يصنع املستقبل.
< “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه”
< ال يجب أن تكون مفيدا فحسب ،وإمنا يجب أن تكون مفيدا خلدمة غاية محددة.
< االستغالل العظيم للحياة هو أن نقضيها في عمل شيء ما يبقى إلى ما بعد احلياة.
< عندما تطلب حتقيق ما هو مستحيل حتصل على أفضل ما هو ممكن.
< قبل أن تتمكن من استغالل طاقاتك وإمكانياتك ،يجب أن حتدد أوال ما هي هذه الطاقات واإلمكانيات
إذا كان األحسن ممكنا ،فهو ليس كافيا.
< أصحاب العقول العظيمة لديهم أهداف وغايات ،أما اآلخرون فيكتفون باألحالم.
< ال يكفي أن ننشغل ،السؤال هو :ما الذي يشغلنا؟

بوظة كرمي التوت من مطبخك

إعداد :منال زهور
مراسلة الصحيفة /رام الله

ميكنك أن تكسر حر الصيف بخطوات
بسيطة في بيتك ،فإذا كنت من محبي
البوظة ،وترغب باالستمتاع في عملها
مبطبخك ،ومشاركة أصدقائك املتعة
بطريقة سهلة وصحية وقليلة الدسم،
إليك الطريقة:

املكونات

علبة واحدة أو ما يعادل  450غراما
من احلليب احمللى خالي الدسم –
كرميا  -ملعقة صغيرة من الفانيال
 لنب الزبادي قليل الدسم بنكهة توتالعليق األحمر  -توت العليق األحمر –
ملعقة طعام من السكر املطحون.

طريقة التحضير

ضع احلليب املكثف احمللى مع الكرميا والفانيال في وعاء دائري كبير ،واخفقه من  8إلى  10دقائق حتى
يصبح سميكا ورغويا ،ثم أضف اللنب ببطء.
اهرس توت العليق األحمر مع السكر املطحون وأضفه إلى املزيج السابق.
ضع املزيج في قالب مستطيل ،مغطى بورق النايلون للتغليف ،واتركه في الثالجة حتى اليوم التالي حتى
يجمد ،ثم قطعه إلى شرائح.
هذه الكمية تكفي  12شخصا .وصحتني وعافية.

إذا كنت فلسطينيا ...فاسمع ما يقال عنك

اختارتها :ميرنا زيادة -مراسلة الصحيفة /رام الله

< قال امللك عبد العزيز :فلسطني ال حتتاج إلى رجال؛ فرجالها أهل ثبات
وحق ،فلسطني حتتاج إلى سالح.
< قال كيسنجر؛ وزير اخلارجية األمريكي األسبق :لم أجد في حياتي
أعند من رجال فلسطني.
< قال فيديل كاسترو :اليهود حمقى؛ ألنهم احتلوا دولة شعبها ال يكل
وال ميل.
< قال بيل كلينتون :صدمت بفورة وحتدي هذا الشعب املظلوم في كتب
التاريخ.
< قال صدام حسني :في كل نقطة دم فلسطينية يولد مجاهد.
< قال األمير عبد الله الفيصل :لوال رجال فلسطني ملسحت كرامة العرب.

فرفشة
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حظك هذا ال�شهر

إعداد :نائلة هداية  -مراسلة الصحيفة /القدس

احلمل :تقدم أفكارا براقة وتتواصل مع
احمليط املهني بنجاح .إنه وقت مالئم
إلحداث تغيير .تعزز قدراتك الفكرية
واملعنوية واجلسدية ،وتقوم بنشاطات
متعددة وتشارك في مشاريع كبيرة
موهمة تتطلب جرأة ومخيلة واسعة.
كما تستقطب اإلعجاب واالحترام .عاطفيا ،قد تعرف شرخا
في حياتك وسوء تفاهم محتمل ،فتحتاج إلى دفء املناخ العائلي،
لكنك تخشى من القيد .حاول أن جتد حلوال في املناسبات العائلية
التي جتمعك باملقربني ،أو بإحداث نشاطات تبدد هذه األجواء.

الثور :تتحلى بالتفاؤل واإلقدام وتنكب
على أعمالك غير آبه بالتعب أو اإلرهاق،
تقوم بدور فاعل وتستقطب التأييد واألرباح
في الوقت نفسه ،يساعدك هذا العزم على
املثابرة دون تراجع ،والتشبث مبشاريعك
وأفكارك مهما اعترضتك من احتجاجات.
حتتاج إلى دعم احمليط ،وإلى الشعور باألمان واالستقرار ،وذلك على
الصعيدين العاطفي والشخصي .قد يعود شخص غال على قلبك،
أو بعض الناس الذين ابتعدت عنهم لسبب أو آلخر .تعيش أجواء
رومانسية ولقاءات حارة ومصاحلة ما في هذه الفترة.

اجلوزاء :تتصادم األفكار في رأسك،
وتكثر املشاريع فتطرق كل األبواب
وتذهب في كل االجتاهات .تتوصل إلى
حتقيق ما رسمته دون عوائق .خذ وقتا
للتفكير قبل اتخاذ أي قرار ،رغم أن
اجلهود التي تبذلها اآلن تعطي نتائج
مشجعة جدا ،شرط أن تتصرف بعقالنية وترو .بالنسبة إلى أمورك
الشخصية تعرف صخبا أيضا ،وحياة اجتماعية متحركة وملونة
مبناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك .قد تغضب لبعض التصرفات
أو املواقف وتتكلم بشكل جارح فتتسبب بخالف أو خصام.

السرطان :في اجلو جديد وتبدالت
وعالقات مميزة وشراكة وجناح مادي،
قد متيل إلى التخلي قليال واالبتعاد عن
محيط ضاغط ،إال أنك تستيقظ فجأة على
بعض الفرض ،وتتولى مهمة في وقت ال
تنتظرها .تناقش بعض املشاريع مبهارة
كبيرة .يكون احلب على موعد معك واألوقات السعيدة بانتظارك،
بسبب جاذبية ال توصف ،حيث تأسر القلوب وتصطاد من تريد.
تتلقى دعوات وتشارك في نشاطات مسلية ،وتخوض جتارب ال
تنسى .إذا كنت وحيدا فقد تعرف لقاء مميزا يغير مصيرك.

األسد :جتد نفسك في مكان أقوى
بكثير ،حتى لو واجهت بعض اإلرباكات،
لكنك تتمتع بالقدرة على اجتيازها بسالم،
وإيجاد احللول املناسبة والتعامل مبهارة
مع كل طارئ أو تأخير يحصل .تشعر
باالتزان وتنظم أمورك ،فتتناغم حياتك
العاطفية واملهنية والعائلية .قد تتدخل إلنقاذ وضع ما أو إيجاد
حل لنزاع ينشأ داخل عملك .عاطفيا ،قد تعيش أجواء أكثر برودة
من الشهر املاضي ،وتعاني من انكماش وتراجع على صعيد بعض
العالقات .قد يخف الوهج السابق ،لكنك تتوصل إلى استقرار أكبر،
وتبحث عن عمق املشاعر ،ال عن املغامرات العابرة.

العذراء :تتاح لك فرص جديدة في
مجال النشاطات االجتماعية وانطالقات
مميزة ،قد تصادف ما يحد من
طموحاتك ،أو ما يحمل أحداثا مفاجئة،
وتتحدى قدراتك علي املواجهة ،خاصة
إذا بدأت في مهمة جديدة أو قمت بعمل
للمرة األولى ،أو خضت جتربة لم تعرف مثيال لها في السابق.
ويتكون لديك انطباع بأن أحدا يحاول عرقلتك فاستمر وثابر.
عاطفيا ،قد تكتشف أمورا مخفية ،أو يختبر القدر عالقة لك
فيضعها على احملك ،أو تتوق لشخص ال تعرف جذوره وال
انتماءاته.

امليزان :تتزود بطاقة كبيرة
لتتحرك وتنجز األعمال ،وقد تشعر
بانتعاش كبير؛ فمنذ فترة طويلة لم
تتمتع بهذه احليوية والنشاط .تتطور
أمور حتمل إليك اآلمال واملشاريع
املشوقة واالنطباعات اإليجابية.
وتتخذ قراراتك بحرية ،قد تنطلق للخارج إلمتام مشروع مع
بعض املؤسسات األجنبية ،أو تسافر بحثا عن اللهو والتسلية.
ويلعب احلب دورا أساسيا ،كما تشغلك املغازالت واملغامرات
فيحتفظ لك هذا الشهر ببعض األخبار املميزة واللقاءات
احلارة.

العقرب :تتخلص من القلق والهموم
في شهر يحمل لك فرصا كثيرة للنجاح
والتحليق ،وتشعر بالتحسن ،وتكتشف
شيئا فشيئا أهدافك احلقيقية والوسائل
لتحقيقها .تنقشع السماء فتقلب صفحة
جديدة ،وتقفل الباب على مشاريع
خيبتك في السابق .تتفوق اإليجابيات على السلبيات باإلجمال،
وتتوصل في نهاية املطاف إلى طي صفحة والبدء من جديد دون
اخلوف من التغيير .توقع عواطف قد ينقذها شخص تصادفه
للمرة األولى بحيث يكون التجاوب سريعا ،فتدق املغامرة األبواب
أو تلتقي احلبيب أثناء سفر أو تسافر معه إلى وجهة جديدة.

القوس :تفقد أعصابك وسيطرتك على
األمور أحيانا بسبب غضبك وتوترك،
وتطرف مواقفك .حاذر حتى ال يتفاقم
نزاع تستفزه ،وتقبل بحكمة معاكسة قد
تكون األقوى هذه السنة .تسلح بالشجاعة
والثقة بالنفس حتى تتخطى هذه الفترة
بسالم ،وتنهي عمال بدأته منذ فترة وأهملته أو تناسيته .قد
تتجنب أزمة ما في حياتك الزوجية ،أو تشعر بالضجر من
عالقة عاطفية جديدة .متيل إلى التخلي بسرعة ودون إتاحة
وقت للمراجعة والدرس والتصحيح.

اجلدي :لديك الكثير من األعمال
املتراكمة واملسؤوليات الكبيرة التي ال
بد أن تنجزها بهدوء ،ولن متضي أوقات
العطلة دون عمل؛ ألنك ستستدعى
بشكل مفاجئ ملهمة لم تتوقعها ،أو عمل
جديد متارسه .قد تقدم على عملية
مالية أو تغير عملك ،ويكون للوضع العائلي دور في هذا اخليار.
إذا كنت عازبا قد تلتقي بشخص قد يلفت انتباهك ،لكن توقع
محاولة أحد املقربني أو األصدقاء إبعادك عنه لسبب أو آلخر.
وقد تشعر للوهلة األولى أن احلب الذي يسكن قلبك مستحيل.

الدلو :لقد انتهت الضغوطات التي عانيت
منها في األسابيع املاضية ،ستستعيد
قواك ومتتلئ ديناميكية وشجاعة ،فتطل
على شهر بناء تالقي جهودك خالله الثمار
املطلوبة .وقد تفاجأ بنتائج قد تذهلك
فاحرص حتى ال تصاب بالغرور ،وال تقدم
على مغامرات غير محسوبة مهما كانت اإلغراءات .تغذي عواطفك
في محيطك املهني حيث يكون هناك لقاء مميز إذا كنت خاليا ،وقد
تذهب إلى موعد ينعشك أو تلتقي باحلبيب في محيطك العائلي.
تفضل احلياة االجتماعية على الروابط الشخصية واحلميمة ويلعب
األصدقاء دورا ال بأس به في هذا الشهر.

احلوت :يغمر احلب أجواء هذا الشهر
ويعيد لك الثقة بالنفس ،يحيطك
باألصدقاء واألحباء ،وينعم عليك
برومانسية غير اعتيادية توطد العالقات
وتخلق انفعاالت حلوة وجتعلك تؤدي
رسالة ما .جتنب الغضب وإثارة األزمات
فقد تواجهك بعض اخلالفات أو املواجهات .متارس سحرك وتتألق
بجاذبية كبيرة ،ورمبا تسافر ألداء مهمة فيالحقك احلبيب برسائله
واتصاالته ،قد تلتقي بشخص تستعذب حضوره ومحاورته ،ورمبا
يولد بينكما رابط فكري وروحي ال يتعدى حدود الصداقة ،لسبب
ارتباط أحدكما ،أو ألسباب أخرى تكتشفها مع مرور الوقت.
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بصمات -القرارة

مها إسماعيل -مراسلة الصحيفة -غزة
يعيش سكان قطاع غزة ظروفا حياتية صعبة
نتيجة احلصار املفروض على القطاع منذ
خمس سنوات ،ويتكبد املواطن الغزي خسائر
فادحة؛ لفقدان مصدر رزقه ،فقد أعلن معظم
أصحاب العمل إفالسهم ،وأغلقوا منشآتهم،
فيما طال تأثير هذا احلصار قطاعات املجتمع
الغزي كافة ،فارتفعت معدالت الفقر والبطالة،
وأصبح معظم اهتمام أرباب األسر يتمثل في
سد رمق أبنائهم.
ونتيجة لهذه الظروف ،فقد انصب اهتمام
معظم املؤسسات املانحة على إغاثة سكان
القطاع ،وتوفير املأكل لهم ،وبقي توفير أماكن
اللعب والترفيه لألطفال مغيبا عن أولويات
صناع القرار.
أطفال مشروع بصمات الذي تطبقه الهيئة
الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب-
بياالرا في بلدة القرارة مبحافظة خان يونس،
بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل البريطانية
وبدعم من االحتاد األوروبي ،طرحوا قضية
عدم توفر متنزه للعب كأبرز املشاكل التي
تواجههم ،مما يضطر كثيرا منهم ألن يبقوا
سجناء املنزل ،ويدفع بعضهم للنزول إلى
الشارع واللعب حتت شمس الصيف احلارقة،
وطالبوا بلدية القرارة بترميم متنزه البلدة؛
ليتمكنوا من قضاء أوقات فراغهم فيه.

القرارة ...حاضر وجغرافيا

تقع بلدة القرارة شمالي محافظة خان يونس،
وتقدر مساحة أراضيها بحوالي  17777دومنا،
ويبلغ عدد سكانها حوالي  200ألف نسمة
تقريبا ،يعمل معظمهم في الزراعة؛ حيث
يشكل املزارعون  %70من إجمالي عدد السكان،
فيما يعمل الباقي كتجار وموظفني وحرفيني.
وتتميز املدينة بطبيعتها اخلالبة واتساع
مساحتها الزراعية ،مما حدا بالكثير من
العائالت التي تقطن احملافظات املجاورة
لالنتقال إليها ،وهو ما زاد من عدد سكانها،

وجعلها من أعلى مناطق القطاع من حيث
معدالت النمو السكاني.

ال أماكن للترفيه

يقول مصطفى العبادلة 12 ،عاما ،من بلدة
القرارة بخان يونس« :آمل أن يكون لدينا متنزه
يحتوي على األلعاب ،حينها لن أضطر للعب
الكرة في الشمس ،وسأمارس ألعابا مختلفة».
ويشير إلى أنه ال يتوفر في البلدة سوى متنزه
قدمي بحاجة للترميم وإصالح ألعابه.
ويقول إبراهيم أبو جميزة 15 ،عاما ،من
القرارة« :طرحنا مشكلة عدم توفر أماكن
للعب في بلدتنا وتشاورنا مع منشطي مشروع
بصمات ،ثم رفعنا مطلبنا للبلدية ،ونأمل
أن تستجيب لنا في توفير متنزه لنتمكن
من اللعب وقضاء وقت الفراغ» .ويبني أنهم
يقضون وقت فراغهم في لعب الكرة بالشارع،
أو في مشاهدة البرامج التلفزيونية.
وتقول بثينة املصري 34 ،عاما ،من البلدة:
«يلح علي أطفالي آلخذهم إلى مكان ترفيهي
يقضون فيه يومهم باللعب واملرح ،لكن دخل
أسرتي محدود ،وال ميكنني تلبية رغبتهم».
وتبني أن إنشاء متنزه في بلدتها سيوفر
عليها عبئا كبيرا ،وسيسعد أطفالها الثالثة
املتعطشني للعب واملرح بني األلعاب املختلفة.

ترميم

ويوضح محمد األسطل؛ ميسر مشروع بصمات
في املركز الثقافي التابع لبلدية القرارة ،أن
أطفال بصمات اقترحوا هذه املشكلة لعدم توفر
أي أماكن ترفيهية في القرارة ،وهو ما يشكل
أزمة لهم ،ويقول« :ال يعقل أن بلدة كالقرارة
يزداد عدد سكانها بشكل سريع ،وال يتوفر فيها
مكان يتمتع األطفال باللعب فيه» .ويشير إلى
أنه توجه واألطفال إلى رئيس البلدية الذي
استمع إليهم واستجاب ملطلبهم ،ووعدهم بإعادة
افتتاح متنزه بلدة القرارة بعد ترميمه قريبا!
ويبني أن البلدية وظفت عامال حلراسة املتنزه
وحمايته من أي اعتداء ،كما عملت على تزويده

املشاركون في بصمات يساهمون في إعادة تأهيل احلديقة

بأبواب حديدية ،وقامت بترميم سوره.
ويقول« :كما ساهم األطفال بحملة لتنظيف
املتنزه ،وزراعة األشتال ،وسط فرحة غامرة.
وزينوا جدرانه برسوم ولوحات مختلفة،
تضفي السعادة على قلوب األطفال وذويهم».
وتقول آية السقا 14 ،عاما ،وهي حتمل ريشة
الرسم« :أنا سعيدة بترميم املنتزه ،ولهذا
أشارك بالرسم على جدرانه ،وآمل أن يعاد
افتتاحه قريبا لنتمكن من قضاء بقية العطلة
الصيفية بني جنباته» .وتشير إلى أن توجهها
وأسرتها ملكان ترفيهي آخر يعد أمرا مكلفا.

متنزه مركزي

ويوضح املهندس عبد الرحيم العبادلة؛ رئيس
بلدية القرارة ،أن بلديته استجابت على الفور
لرغبة األطفال في ترميم متنزه البلدة،
ويقول« :أبدينا استعدادنا للتعاون وحتقيق
رغبة األطفال ،وتوفير أبسط حقوقهم في
اللعب؛ فوضعنا كامل اإلمكانات املتاحة إلجناح
مطلبهم ،وقمنا مبد شبكتي املاء والكهرباء».
ويوضح أن إمكانات البلدية البسيطة ،والعجز
املالي الذي تعانيه ،يحول دون ترميم املتنزه،
ويشير إلى أن هناك أولويات لعمل البلدية،

ويقول« :إن إنشاء أي متنزه يحتاج ملبالغ مالية
كبيرة ال متتلكها بلديتنا حاليا».
ويشير إلى أن البلدية ستعمل على صيانة
األلعاب املتوفرة في املتنزه ليتمكن األطفال
من استخدامها ،داعيا املؤسسات الداعمة إلى
تزويد متنزه القرارة باأللعاب؛ لتكتمل فرحة
األطفال.
ويوضح أن البلدية حصلت على قطعة أرض
مساحتها خمسة دومنات ،إلنشاء متنزه مركزي
في منطقة القرارة ،سيكون جاهزا عند توفر
الدعم الالزم إلجنازه.
تصوير :هشام مهنا
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هل نحن صحيون في رمضان؟
إميان الشريف -مراسلة الصحيفة /اخلليل
نترقب كل عام إطاللة شهر رمضان بكثير من اللهفة،
وننتظر قدومه بفارغ الصبر ،ملا يحمل معه من فضائل
وحسنات يكتسبها املؤمن ،وألجوائه املميزة التي يجلبها،
سواء الدينية أم االجتماعية ،فتبدأ التحضيرات الستقباله
قبل عدة أيام ،ونعيش أجواء رمضانية تتسم بالروحانية،
لكننا منارس أحيانا بعض العادات الغذائية اخلاطئة التي
قد تعكر صفو هذه األجواء دون أن نعلم .فكيف نحافظ
على صحة أجسادنا خالل هذا الشهر الفضيل؟ وما هي
أنواع األغذية واملمارسات التي تساعدنا على اجتيازه
بصحة وسالمة؟

«صوموا تصحوا»

تقول حنني امريزيق 22 ،عاما ،من اخلليل« :خالفا ملا
قاله الرسول عليه السالم« :صوموا تصحوا» ،فقد حولنا
هذا الشهر إلى فرصة للتعرف على جميع أنواع األطعمة،
سواء أكانت مفيدة أم ال» .وتضيف« :األصل في هذا الشهر
أن يتفرغ اإلنسان للعبادات ،ولكن بعض الناس ينشغلون
بإعداد قوائم ال نهاية لها من األطعمة املختلفة ،فيكثرون
من تناول احللويات املليئة بالدهون ،وتسبب ارتفاع
الكولسترول».
ويوضح غسان القواسمي 21 ،عاما ،من اخلليل ،أن العلم
أثبت حاجة املعدة إلى راحة ملدة شهر ،ويجب أن يستغل
الصائم شهر رمضان إلراحة جسمه واحلفاظ على صحته.
ويقول« :يجب أن نكثر من شرب السوائل واألطعمة
اخلفيفة للحفاظ على حيوية أجسامنا خالل النهار
وصحتها».

أهم العادات الصحية

تقول الدكتورة تغريد ادعيس؛ أخصائية التغذية العالجية
من اخلليل« :تعد وجبة السحور من الوجبات األساسية
واملهمة للصائم؛ ألنها متد اجلسم بالطاقة والقدرة على
اإلنتاج الفكري والعضلي ،ومن أهم أطباق هذه الوجبة
البقوليات بشكل عام؛ كالفول واحلمص ،ألنها غنية
بفيتامني “ ،”cوالسلطة اخلضراء ،وقطعة اخلبز، حيث
متد هذه الوجبة اجلسم باحتياجاته من العناصر الغذائية،
خاصة إذا أضيف إليها قطعة من اجلنب األبيض أو الزبادي؛
الذي يحتوي على نسبة من البروتني احليواني ،والكالسيوم،
وفيتامني (أ) ،باإلضافة إلى مساعدته على الهضم ،وترطيب
القناة الهضمية ،وإعطاء الصائم اإلحساس بعدم العطش في
نهار اليوم التالي ،إضافة إلى أنه من األغذية املهمة املقوية
للجهاز املناعي في اجلسم ومقاومة األمراض».
وتفضل أن يتناول الصائم إفطاره على دفعتني ،تبدأ األولى
بشرب كأس ماء مع قليل من التمر ،وال مانع من شرب
اللنب معهما ،وبعد حوالي ثلث ساعة يتم تناول الوجبة
الرئيسة التي يراعى فيها أخذ جميع العناصر الغذائية ،من
البروتينات املوجودة في اللحوم والبقوليات ،والفيتامينات
التي توفرها اخلضروات والفواكه .وتضيف ادعيس:
«ينصح بتناول ما يعادل خمسة أكواب من اخلضار للشخص
الواحد موزعة ما بني الوجبات الرئيسة ،والنشويات التي
تتوفر في اخلبز أو األرز واملعكرونة».

حيوية اجلسم

وتشير ادعيس إلى أهمية اإلكثار من شرب املاء ،ألن اجلسم
يفقد الكثير من السوائل في فترة الصيام ،ويتم تعويضها
بشرب أكثر من احلاجة اليومية للجسم ،باإلضافة إلى أن

األغذية األساسية على اإلفطار
إعداد :هبة الزغير -مراسلة الصحيفة /القدس
متتلئ املائدة الرمضانية بشتى أنواع األطعمة
واملشروبات ،فالصائم يشعر خالل النهار باجلوع
والعطش ،فيقبل على شراء األطعمة دون أن يكترث
بالفوائد الصحية ،خاصة وأن الصائم يحتاج إلى
أطعمة تشعره بالشبع ألطول فترة ممكنة ،وال
تشعره بالعطش في الوقت نفسه .فما هي األغذية
األساسية التي يجب أن يقبل عليها الصائم في
رمضان؟ اجلواب في السطور التالية.

التمر

أكدت الدراسات أنه فى آخر ساعات الصيام يحدث
انخفاض ملستوى السكر فى الدم ،مما يؤدي إلى
اخلمول وعدم القدرة على التركيز ،واخلمول
احلركي ،وقلة النشاط العضلي .وتكون املعدة في
حالة سكون .وعند اإلفطار يحتاج اجلسم إلى
غذاء يحقق املعادلة الصعبة للجسم ،بحيث يكون
سريع الهضم حتى ال يرهق املعدة اخلاملة وينشط
حركتها ،وسريع االمتصاص والوصول إلى املخ
والعضالت.ويعتبر التمر دواء وغذاء في آن واحد،
وهو من أفضل األطعمة التي نصح بها الرسول
الكرمي عليه السالم ،لذا جند أن التمر مع املاء أو
اللنب عند اإلفطار هو الغذاء الوحيد الذي يحقق
هذه املعادلة خالل  20دقيقة من تناوله ،فالتمر
منجم من العناصر املعدنية والفيتامينات ،كما إنه
غني باأللياف املنشطة للمناعة ،واملانعة لإلمساك،
ويحمي من سرطانات األمعاء ،كما يخفض من
الدهون والكولسترول ،ويحارب احلساسية ويعالج
األنيميا؛ فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية،
ويعتبر أعلى الفاكهة احتواء على السكريات،
وتختلف هذه املكونات حسب طبيعة الثمرة ،سواء
أكانت رطبة أم نصف جافة أم جافة.

احلساء

ينصح العلماء بتناول احلساء بعد تناول التمر؛

ألنه غني باملواد الغذائية وخفيف على املعدة،
ويهيئ املعدة للطبق الرئيس ،إضافة إلى أنها
حتتوي على املاء الذي يعوض ما مت فقدانه
خالل اليوم ،كما إن امتالء املعدة بالطعام فور
اإلفطار يربكها ،وبالتالي يفضل البدء باملأكوالت
اخلفيفة.

نصائح هامة

يجب أن يقلل الصائم قدر املستطاع من الدهون،
ويبتعد عن املقالي وميتنع عن تناول احللويات،
واستبدالها بالفاكهة الطازجة واملجففة ،ومحاولة أن
يكون طبق احلساء مساويا للطبق األساسي من حيث
الكمية ،فإن السوائل الدافئة فيه تساعد على تنبيه
إفراز العصارات الهضمية باملعدة.

املاء مينع من حدوث صداع الصائم ،ويسهم في احلفاظ
على سالمة النخاع الشوكي ،والكلى ،والعظام ،وكافة األعضاء
الداخلية في جسم اإلنسان.
وتضيف« :ال يجوز االمتناع نهائيا عن أي نوع من أنواع
األطعمة خالل فترة الصيام ،ولكن ينصح بالتقليل من
بعضها ،خصوصا املعجنات واحللويات املقلية؛ ألنها مشبعة
بالدهون ،وتساهم بزيادة نسبة الكولسترول ،ويجب استخدام
األطعمة قليلة الدسم للحفاظ على صحة اجلسم وحيويته».

الرياضة وحبوب الطاقة

وال تفضل ادعيس ممارسة الرياضة القوية أثناء فترة
الصيام ،مع إمكانية ممارسة الرياضة البسيطة أثناء النهار؛

كاملشي مدة ال تزيد على ثلث ساعة ،ويستطيع الصائم بعد
اإلفطار بثالث ساعات على األقل أن ميارس الرياضة القوية.
وتقول« :ال ينصح بأخذ حبوب الطاقة على اإلطالق إن لم
تكن بوصفة طبية؛ فقد تكون خطيرة على اإلنسان ،وعلى
الصائم بشكل خاص».
وألن املعدة هي بيت الداء ،واحلمية رأس كل دواء ،يجب
أن يستغل الصائم شهر رمضان إلراحة املعدة ،حيث
ترى ادعيس أن حوالي  %85من الصائمني حتدث معهم
مضاعفات في اجلهاز الهضمي؛ كاإلمساك ،والغازات ،وعسر
الهضم ،نتيجة للعادات الغذائية السيئة ،فهل يكون رمضان
هذا العام فرصة لتناول األغذية الصحية ،واحملافظة على
سالمة أجسامنا؟

بشرتك في رمضان
منال زهور
مراسلة الصحيفة /رام الله
يطل علينا شهر رمضان
في كل عام بأجوائه
الدينية املميزة ليحمل
معه الفضائل ،ويجمع
العائلة على مائدة واحدة،
وفيه يتغير كل نظام
حياتنا ،خاصة نظامنا
الغذائي ،مما ينعكس سلبا
على أجسادنا وشكلنا .وإن
لم ندرك كيفية االهتمام
بغذائنا ،ستعاني البشرة من
اجلفاف والتعب؛ ليس فقط
نتيجة الصيام ،بل نتيجة
السهر ،وعاداتنا الغذائية اخلاطئة ،وإهمال املياه،
بشكل ينعكس على الوجه إرهاقا وشحوبا .فكيف
نهتم بصحة أجسادنا ونضارة بشرتنا خالل شهر
رمضان؟ وما هي أهم املواد الغذائية التي نحتاجها
فيه؟

بعيدا عن جفاف البشرة

يهمل الكثير من الصائمني شرب املياه في فترة
ما بعد اإلفطار ،وهذا ينعكس سلبا على البشرة،
ويجعلها مرهقة وجافة ،خاصة وأن شهر رمضان
يتزامن هذه السنة مع فصل الصيف ،فيجب
التركيز على شرب لتر ونصف إلى لترين من
املياه بني الفترة املمتدة من اإلفطار حتى السحور،
باإلضافة إلى تناول كميات وفيرة من الشوربات
والعصائر الطبيعية؛ التي تؤمن للصائم كمية من
السوائل التي تساعد على ترطيب البشرة ،ويفضل
االمتناع عن تناول الشاي والقهوة واملشروبات
الغازية؛ ألنها حتتوي على مواد كالكافيني الذي
قد يتعب البشرة ومينع اجلسم من امتصاص املواد
الغذائية املفيدة.

نضارة وحيوية

يجب التركيز على بعض العناصر الغذائية األساسية
التي تساعد خاليا البشرة على تعويض أي نقص
قد يطرأ عليها للمحافظة على حيوية البشرة؛
فيجب زيادة تناول السوائل واملاء ،واستخدام
أقنعة مرطبة للوجه حتتوي على اخليار والزيوت
واألفوكادو ،لتساعد على تطرية البشرة وإكسابها
مرونة وليونة ،كما ميكن دهن البشرة ببعض
الكرميات املغذية والزيوت الطبيعية للتقليل من
جفافها وخشونتها ،وتلعب الفيتامينات واملعادن
دورا فاعال في احملافظة على جمال البشرة.

إشراق وتألق
تزداد حدة عدة أمراض جلدية؛ كالبثور احلمراء،
في هذا الشهر؛ بسبب تناول احللويات التي حتتوي
على دهون مشبعة وكمية عالية من السكريات،
وهذا يعني ضرورة االبتعاد عن املأكوالت الدسمة
والغنية بالسكر ،واستبداله الفواكه بها ،والعصائر
الطازجة ،واملكسرات النيئة الغنية باأللياف،
والدهون غير املشبعة ،والفيتامينات ،واملعادن؛
ألنها تساعد في احلصول على بشرة أكثر إشراقا.
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بصمات -العطاطرة

الـعطـــاطـــرة يـرسمهـــا أطفـالهـــا

مراكز توزيع الصحيفة

تصوير :يوسف نتيل وشريف الشريف

مي العطار -مراسلة الصحيفة -غزة
تنفذ الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل
دور الشباب «بياالرا» ،بالتعاون مع مؤسسة
إنقاذ الطفل البريطانية مشروع بصمات،
بتمويل من االحتاد األوروبي ،وبالشراكة
مع عدد من مؤسسات املجتمع احمللي في
قطاع غزة.
ويهدف املشروع لبناء قدرات الشباب
الفلسطيني في التفاعل مع مؤسسات
املجتمع املدني ،لزيادة مشاركتها في
حتقيق التنمية املجتمعية ،إضافة إلى
رفع وعي املجتمع وتثقيفه حول مفهوم
مشاركة األطفال ،بهدف تغيير التوجهات
نحو مشاركة الشباب في صنع القرار.
وينفذ املشروع في محافظات القطاع كافة،
بالتركيز على املناطق املهمشة والفقيرة،
لإلسهام في حتسني قدرات األطفال فيها
وتطوير أدائهم.
وفي منطقة العطاطرة؛ إحدى املناطق
الفقيرة في القطاع ،يتم تنفيذ املشروع
بالتعاون مع جمعية تطوير بيت الهيا،
وقد أبدى أطفال املنطقة تفاعال كبيرا
مع نشاطاته ،التي توجت مؤخرا بتنفيذ
مبادرة «بيئتي أجمل» ،للحفاظ على
بلدتهم وجعلها بيئتها صحية خالية من
القمامة والقاذورات.
وفي سبيل ذلك نفذ األطفال حملة التقوا
خاللها عددا كبيرا من األهالي ،وشرحوا
مبادرتهم ،ونظموا لقاءات توعوية حول
أهمية احلفاظ على البيئة ،وإلقاء القمامة
في األماكن املخصصة ،وحثهم على عدم
إلقاء القمامة بجانب احلاويات مما يؤدي
لتراكمها على األرض؛ وهي ظاهرة
منتشرة في املنطقة.
كما عمل أطفال العطاطرة املشاركون
في املشروع ،وعددهم  60طفال وطفلة،
على تنظيف حي الزيتون الواقع في
منطقتهم ،ووزعوا البروشورات اخلاصة
مببادرتهم ،التي أنهوها برسم جدارية
تبني أهمية النظافة وحتث عليها.
وتقع منطقة العطاطرة في اجلزء
الغربي من مدينة بيت الهيا ،على بعد

سبعة كيلومترات من مدينة غزة ،وعلى
طول الشريط الساحلي املتاخم ألراضي
الداخل .ويحدها من الغرب البحر األبيض
املتوسط ،ومن الشرق منطقة القرعة
اخلامسة ،ومن الشمال اخلط األخضر ،أما
منطقة السالطني فتحدها من اجلنوب،
ويبلغ عدد سكانها  6000نسمة ،ومساحتها
نحو  95دومنا .وتعمل الغالبية العظمى من
سكانها في الزراعة وصيد األسماك ،وقلة
منهم يعملون في الوظائف احلكومية.
وحتتوي العطاطرة على «خربة اللقية»،
وهي من األماكن األثرية على شاطئ
البحر ،وكانت منطقة عسكرية استخدمت
للقاء اجليوش قدميا ،كما حتتوي على
بقايا مسجد ونفق.
وقد سميت العطاطرة بهذا االسم نظرا
ألن معظم سكانها من عائلة العطار.
وتشتهر املنطقة بالزراعة ،خاصة زراعة
احلمضيات من البرتقال واليوسفي،
وتشتهر بزراعة اخلضروات؛ كالبطاطس
والباذجنان والطماطم واخليار ،سواء
في البيوت البالستيكية أم في األراضي
البعلية ،ونظرا ألن املنطقة زراعية ،فإن
املزارعني يصطحبون أبناءهم للعمل
معهم لتوفير أجرة العمال ،مما يجعلها
من أكثر األماكن التي تنتشر فيها عمالة
األطفال في قطاع غزة.
وقد جعلها موقعها اجلغرافي ممرا لقوات
االحتالل في كافة اجتياحاتها لشمال
القطاع ،وخالل العدوان اإلسرائيلي
األخير على القطاع ،تعرضت املنطقة
لهجوم بربري من قوات االحتالل ،مت
خالله ترحيل سكانها من منازلهم متهيدا
لهدمها .وتعرض عدد كبير من بيوتها
للتدمير الكلي أو اجلزئي ،كما عاثت
اآلليات اإلسرائيلية في أراضي املواطنني
تخريبا لنتاج جهودهم على مدار سنوات؛
فاقتلعت أشجار البرتقال والزيتون من
جذورها ،وجرفت األراضي الزراعية،
وخلفت دمارا كبيرا في املساحات
الزراعية للمنطقة.
وفي العطاطرة أربع مدارس ،بينها مدرسة
ثانوية واحدة للذكور ،ومدرستان للذكور

للمرحلتني األساسية الدنيا والعليا،
وتدرس الفتيات في مدرسة واحدة
للمرحلتني األساسية الدنيا والعليا ،وفي
العطاطرة روضة واحدة لألطفال.
ويتم تقدمي العالج في عيادة واحدة ،هي
عيادة شهداء العطاطرة احلكومية.

أطفال مشروع بصمات ،الذي تطبقه
الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور
الشباب “بياالرا” ،بالتعاون مع مؤسسة
إنقاذ الطفل البريطانية ،أحبوا أن
يشاركوا قراء الصحيفة بهذه املعلومات،
وببعض املشاهد ملنطقتهم.
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