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ضمن سلسلة أوراق صادرة عن مركز معا

احللقة الثانية

األغ���وار  منطقة  على  ال��ض��وء  بتسليط  ال��دائ��م  اهتمامه  ضمن 
الفلسطينية التي تتعرض لعمليات تهويد ممنهجة منذ عام 1967، 
أصدر مركز العمل التنموي –معا، مؤخرًا، سلسلة أوراق حقائق حول 
وما  الغربية،  الضفة  مساحة  من   %28.5 تشكل  التي  األغ��وار  واق��ع 
تتعرض له تلك املنطقة من تهجير قسري ضد السكان الفلسطينيني 
عبر السيطرة تدريجيا على األراضي وإجراءات هدم البيوت وسرقة 
على  مأساوية  احلياة  يجعل  ما  ال��زراع��ي��ة،  األراض���ي  وتدمير  املياه 
مواطنيها من جهة، ويجعل تلك املنطقة اخلصبة مهددة بالضياع 

نهائيًا من الفلسطينيني من جهة أخرى.

:وف����ي ال���ورق���ة ال��ث��ان��ي��ة س��ي��ت��م احل��دي��ث 
في  املياه  مصادر  على  املفروضة  القيود  عن 

االغوار. 
املياه  على  املفروضة  القيود  ورق��ة  ب��دأت 
التالية  الصادمة  احلقائق  بسرد  األغ��وار  في 
ب���األرق���ام: )ص��ف��ر( ع���دد ال��ل��ت��رات م��ن امل��ي��اه 
األردن  ن��ه��ر  م���ن  للفلسطينيني  امل��خ��ص��ص��ة 
املياه  مضخات  عدد   )140(  ،1967 عام  منذ 
عام  منذ  إسرائيل  دمرتها  التي  الفلسطينية 
1967، )44( عدد الصهاريج وهياكل جمع مياه 
األمطار التي هدمتها إسرائيل في منطقة) ج( 

ما بني كانون الثاني 2009 إلى آب 2011.
امل���ي���اه  اس���ت���ه���اك  ف����ي  ال����ف����رق   )%660(
ب���ني امل��س��ت��وط��ن��ني اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني وال��س��ك��ان 
االغ��وار، )40%(  من دخل  الفلسطينيني في 
املياه من قبل  إنفاقه على  ال��ذي يتم  األس��رة 
املياه  م��ن  ل��ت��رًا    )30( الفلسطينيني،  ال��ب��دو 
بلدة  في  املستهلكة  ال��واح��د  للشخص  يوميًا 
املياه  من  لترا   )401( الفلسطينية،  طوباس 
يوميًا للشخص الواحد تستهلك في مستوطنة 

بيكاعوت اإلسرائيلية.
م��ن��ذ ب���داي���ة االح���ت���ال اإلس��رائ��ي��ل��ي في 
احل��ك��وم��ات  ت��ع��اون��ت   ،1967 ع����ام  ح���زي���ران 
اإلسرائيلية مع اجليش لاستياء على املوارد 
الفلسطينية  األراض����ي  ف��ي  ال��واس��ع��ة  امل��ائ��ي��ة 
احمل��ت��ل��ة.  وال ي��وج��د م��ك��ان أك��ث��ر ت��ض��ررًا من 
حيث  حجم االستياء على املوارد املائية من 
بصورة  امل��ي��اه  تخصيص  إن  األغ���وار.  منطقة 
وحتديدًا  عام،  بشكل  فلسطني  في  متييزية 
في األغوار، ليس فقط ضد القانون الدولي، بل 
يلعب دورًا رئيسيًا في استراتيجية االحتال 

اإلسرائيلي.

القيود املفروضة على مصادر املياه في األغوار

القانون الدولي
إن السياسة املائية اإلسرائيلية في األغوار 
بشكل  منتهكة  علنًا،  متييزية  سياسة  ه��ي 
واض���ح ال��ع��دي��د م��ن االت��ف��اق��ي��ات وامل��ع��اه��دات 

الدولية التي وقعت عليها إسرائيل.
 )181( رق���م  امل��ت��ح��دة  األمم  ق����رار  ي��ن��ص 
لعام 1947، الذي أدى إلى قيام دولة إسرائيل 
الدولتني  من  لكل  ال��وص��ول  "إن  التالي:  على 
فيما  ال��ق��دس  وملدينة  وفلسطني[  ]إس��رائ��ي��ل 
يتعلق مبرافق املياه والكهرباء  يتم على أساس 

غير متييزي."
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
املوقعة  ال��دول  ُيلزم  والثقافية  واالجتماعية 
االمتناع "عن املشاركة في أي ممارسة أو نشاط 
يحرم أو يحد من احلصول على املياه الكافية 

على قدم املساواة.
أكدت جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة في 
في  اإلنسان  أنه "ال غنى عن حق  عام 2002 
اإلنسانية.  الكرامة  في  احلياة  لقيادة  املياه 
اإلنسان  حقوق  إلعمال  أساسي  ش��رط  هو  بل 

األخرى. "
املدنية  ب��احل��ق��وق  اخل���اص  ال��دول��ي  العهد 
الشعوب،  "جلميع  أن  على  ينّص  والسياسية 
احلر  التصرف  اخل��اص��ة،  أه��داف��ه��ا  وراء  سعيًا 

بثرواتها ومواردها الطبيعية."
اتفاقية جنيف الرابعة تطلب من إسرائيل 
الازمة  الغذائية  امل��واد  "جلب  محتلة  كقوة 
م���وارد  ك��ان��ت  إذا  وغ��ي��ره��ا  الطبية  وامل��ه��م��ات 

األراضي احملتلة غير كافية."
جميع  على  للقضاء  ال��دول��ي��ة  االتفاقية 
األمم  واتفاقية  العنصري،  التمييز  أش��ك��ال 
املتحدة حلقوق الطفل، واتفاقية األمم املتحدة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 
وقواعد الهاي جميعها، حتظر صراحًة التمييز 
امل��وارد  استغال  أو  استخدام  وس��وء  العنصري 

الطبيعية لآلخرين.

احلصول على موارد املياه
 )113( م��ن  فلسطيني   )313،000( نحو 
م��ن��ط��ق��ة غ��ي��ر م��ش��ب��وك��ني ب��ش��ب��ك��ة امل���ي���اه، و 
للخطر"،  "عرضة  هم  فلسطيني   )42،000(
في  للفرد  لترا   )30( من  أق��ل  على  يحصلون 
اليوم،  وهو قريب بشكل خطير من احلد األدنى 
العاملية  الصحة  منظمة  في  عليه  املنصوص 
لتفادي األوبئة الصحية الشاملة، كما هو احلال 
في هايتي بعد الزلزال، ودارفور والكونغو خال 

حروبهم األهلية العنيفة. 
تقييد احلصول على مصادر املياه

منذ عام 1967، استخدمت إسرائيل مرارًا 
امل��ي��اه" كوسيلة  م����وارد  ت��دم��ي��ر  أو  "م���ص���ادرة 
فمنذ  الفلسطينيني.  السكان  على  للسيطرة 
عام 2009 إلى آب / أغسطس 2011، مت هدم 
في  األمطار  مياه  جلمع  وهيكًا  صهريجًا   44
 )13.602( على  ت��ؤث��ر  وال��ت��ي  )ج(،  املنطقة 
شخصًا،   )127( بتشريد  وقامت  فلسطيني 

بينهم )104( 

اطفال.  فمنذ عام 1967، مت تخفيض 
من  التشغيلية  الفلسطينية  اآلب���ار  ع��دد 
  ،2005 ع��ام  ف��ي  فقط   )328( إل��ى   )774(
حيث دمرت إسرائيل )140( مضخًة للمياه 
الفلسطينية وصادرت )162( مشروعا آخر 
احلكم  التي وضعت حتت  الزراعية  للمياه 
األردن����ي.  وع���اوة على ذل���ك، فقد منعت 
الفلسطينيني  اس��ت��خ��دام  مت��ام��ًا  إس��رائ��ي��ل 
كان   ،1967 ع��ام  قبل  وال��ت��ي،  األردن،  لنهر 
في  للفلسطينيني  الرئيسية  املياه  مصدر 

األغوار.
أسعار املياه

السنوات  األغ��وار في  املياه في  ارتفع سعر 
الفلسطينيني  من  العديد  أن  ومبا  األخيرة. 
ه���ن���اك غ���ي���ر م��ش��ب��وك��ني ب��ش��ب��ك��ات امل���ي���اه، 
فيضطرون لشراء املياه في صهاريج من ناقات 
املياه اإلسرائيلية. كما أزداد سعر خزانات املياه 
ب�� )101 - 153%( منذ عام 2000 بسبب تزايد 

عمليات اإلغاق.  
وقد تكلف املياه في الناقات ما بني )14 
وتنفق  ال��واح��د.  املكعب  للمتر  شيكًا   )37 و 
األسرة  نحو 40% من دخل  البدوية  العائات 
على املياه، في حني أن تلك األسر التي تعتمد 
اعتمادا كليًا على خزانات املياه تنفق أكثر من 
نصف دخل األسرة على املياه. وباملقارنة، ينفق 
املستوطنون في األغوار حوالي 0.9% من دخل 

األسرة على املياه.

جنني- تقرير: علي سمودي - كثيرة هي 
ال��ت��ي اعترضت  احمل���ن وامل��ص��ائ��ب وال��ع��ث��رات 
من  اصبحت  بعدما  خ��اص��ة  حياتها  مسيرة 
منها  لكل  ك��ان  مرحلتني  على  االع��اق��ة  ذوي 
تاثير كبير على حياتها وواقعها ولكنها كطائر 
االمي��ان  روح  امتلكت  الفلسطيني  العنقاء 
وتسلحت بعقيدة التحدي وقررت ان تخرج من 
املعاناة والتهميش وااللم لتحقق احللم  دائرة 
اصبحت  حتى  وث��اب��رت  فصبرت  املستحيل 
تسير با عكازات ورغم ما تعانيه من اعاقة 
جنني  غرب  في  واملؤسسات  املراكز  اهم  تقود 

لتحقق النجاح تلو االخر رغم كل الظروف.
تلك هي الناشطة واملؤسسة ومديرة مركز 
االرادة لذوي االعاقة في بلدة السيلة احلارثية 
مرمي فؤاد زيود التي مكنتها خبرتها وجتربتها 
ذوي  خدمة  في  وتفانيها  ونشاطها  وتطوعها 
االعاقة واهاليهم من حتويل املركز الى حضن 
دافئ ومركز لبث روح االمل والتحدي وتغيير 
البؤس  االعاقة من  معايير ومنط حياة ذوي 
والتميز  واالب��داع  للعطاء  واملعاناة  والتهميش 
لذلك مت اختيارها لتشارك في برنامج الزائر 
الدولي للواليات املتحدة االمريكية لتستلهم 
في  تكرسها  التي  وال��ق��درة  اخلبرة  من  املزيد 
من احبتهم اكثر من نفسها ومنحتهم حياتها 

وتفانت في سبيل االفضل لهم.
احملنة االولى 

في منزل عائلتها في بلدة السيلة احلارثية 
عاشت مرمي طفولتها وحياتها بشكل طبيعي 
اول  لتواجه  عاما   14 س��ن  حتى  منغصات  او 
محنة ونكسة، وتقول: "عشت حياتي والتحقت 
ب��امل��درس��ة ول��م اع��ان��ي م��ن أي��ة مشاكل وفجاة 

اصبت باخدرار في القدمني واليدين." 
فراجعت عائلتي االطباء في جنني ونابلس 
وت��ب��ني ان��ن��ي ول���دت وم��ع��ي ت��ش��وه ف��ي العمود 
الفقري لكن اعراضه ظهرت متاخرة. واضافت: 
"الكارثة انه تبني ان وضعي من احلاالت النادرة 
بسيطة   بصعوبة  اصبت  وبسببها  والصعبة 

في احلركة".
م��رمي يتوفر خارج  ان ع��اج  ق��رر االطباء 
ع��ل��ى حت��وي��ل��ة من  ال��وط��ن وح��ص��ل��ت عائلتها 
وه��ن��اك  ل����اردن  ونقلتها  ال��وط��ن��ي��ة  السلطة 
بالنجاح  تكللت  ج��راح��ي��ة  لعملية  خضعت 
وانتهت املشكلة وعادت حلياتها رغم التاثيرات 

اجلانبية.
احملنة الثانية 

ما  ال��ى حد  سليمة  بعودتها  م��رمي  فرحت 
فبعد سبعة  تدم طويا  لم  احلالة  تلك  لكن 
وتقول  حل���ادث  تعرضت  العملية  م��ن  ش��ه��ور  
م���رمي: "وق��ع��ت ع��ن درج امل��درس��ة ف��ج��اة مما 
ادى لفقداني القدرة على املشي وبدات رحلة 
في  عاجي  عن  عجزوا  االط��ب��اء  الن  املعاناة  

مستشفيات الضفة".
اياما  عشت  املرحلة  تلك  "ف��ي  وتضيف: 
عصيبة مع فشل كل انواع العاج حتى رغم 
ايام لم يطرأ  ابرة خال عشرة  ب� 60  حقني 

فيها أي حتسن فنقلوني لاردن".
ف���ي ع���م���ان خ��ض��ع��ت م����رمي ل��ل��ع��دي��د من 
وج��ود  بسبب  بالفشل  ب��اءت  التي  العمليات 
تضخم في النخاع، وتضيف: "مما زاد الطني 
بلة ان االطباء قالوا انني ساعيش على كرسي 
متحرك النهم قدموا لي كل العاج ولم يبق 
الله  رحمة  فكانت  الله  ورحمة  الصبر  س��وى 
اياما  عشت  بعدما  ولكن  علي  كبير  وفضله 

كانت امر من طعم املر".
وعن سبب تلك احلالة تقول مرمي: "نظرة 
اهلي  وخ��وف  معي  وتعاملهم  واملجتمع  الناس 
ال��ازم، فقد كنت في سن  ال��ذي كان اكثر من 
16 عاما وتوالي النكسات حول حياتي ملعاناة 
نفسية مستمرة وصعبة رافقها عدم امكانية 
بنائه  امل��ن��زل بسبب  ف��ي  ت��ع��دي��ات  اح����داث 

القدمي". 
محطات عصيبة 

في مخيلة مرمي وهي تتحدثت عن جتربتها 

مرمي زيود حتررت من إعاقتها وقادت مركز االرادة لذوي االحتياجات اخلاصة 

تقول: "من الصور التي ال انساها ان الناس كانوا 
احزن  وكنت  الشفقة  اس��اس  على  يعاملونني 
اكثر عندما يقولون الهلي عاجلوها فهي بنت 

ويجب ان ال تعيش معاقة". 
االول��ى ثمن  املراحل  م��رمي في  فقد دفعت 
تلك النظرة واملفاهيم غاليا، وتقول: "اصبحت 
اكره اخلروج وافضل االنزواء واالنطواء والعزلة 
فتعبت وعانيت لكن بفضل الله قررت التحدي 
للخروج من العزلة والتحرر من دائرة احلرص 

الزايد من االسرة والذي كان تاثيره سلبيا".
تقول:  كما  االول  ب��اجت��اه��ني  تعمل  ب���دات 
"املشاركة مع والدتي في اعمال املنزل الكتسب 
اخلبرة واكسر القاعدة والثانية  التحقت بدورة 
حاسوب في جنني بعدما اصبحت اسير على 
واع����ادة  ب��ال��ع��اج  ال��ت��زام��ي  نتيجة  ع���ك���ازات 
اج��واؤه  وللحقيقة  ريا  ابو  مركز  في  التاهيل 

ساعدتني  وجعلتني اتقبل اعاقتي".
التحدي واحلياة 

تغيرت احلياة واختلفت مسارتها واجندتها، 
وتقول مرمي: "خال ذلك تكرست لدي قناعة 
اع���ود الك��م��ال مسيرة  ك��ي  ف��ي حت���دي نفسي 
حياتي على قدماي وتدربت على اجراء عاجي 
الوظيفي والطبيعي والتمارين بنفسي داخل 
البيت وامتاكي القناعة الكاملة بانني ساعود 

ملمارسة حياتي الطبيعية".
وتضيف: "اصبح هذا قراري وخياري وبدات 
بسبب  النوعية  النقلة  حياتي  ف��ي  تتحقق 
استمراري في العاج  فتحسن وضع الصحي"، 
املتحرك  الكرسي  مرحلة  "تخطيت  وتكمل: 
واصبحت اسير على عكازات مما سهل حركتي 
وبدات اشارك باملناسبات العائلية واملجتمعية 
املسيحية  ال��ش��ب��ان  ج��م��ع��ي��ة  ع��ل��ى  وت��ع��رف��ت 
احمللي  املجتمع  على  املبني  التاهيل  وبرنامج 
cpr الذين قدموا لي ارشاد نفسي وساهموا في 
تعزيز مشاركتي ودمجي في املجتمع وتبلورت 

لدي فكرة التطوع".
وت��ت��اب��ع: "م��س��ال��ة ال��ت��ط��وع واخل�����روج من 
حياة االعاقة هامة جدا لذلك انصح كل ذوي 
اعاقة مبمارستها النها تكسبه خبرة ويصبح 
داعما لاشخاص ذوي العاقة لتخطي االعاقة 

والنهوض بقضاياهم".
احللم واالنطاقة 

تدريجيا حتقق حلم مرمي في السير على 
ادوات مساعدة، وتقول: "احلمد  قدميها دون 
عندما  اجلميع  فوجئ  عاما   19 سن  في  الله 
شاهدوني اسير دون عكازات بعدما كرمني الله 
واستجاب لدعواتي  ومن يومها وهبت وكرست 
حياتي خلدمة ذوي االعاقة فعملت 10 سنوات 

متطوعة في كل امليادين واملجاالت".
اللجنة  م��ع  ال��ت��ط��وع  م��رمي مسيرة  ب���دات 
اليامون  م��رك��ز  ف��ي  املعاقني  لتاهيل  احمللية 
ف��ك��ان��ت ت���راف���ق اط���ف���ال ب��ل��دت��ه��ا ل��ع��اج��ه��م 
سنوات  لعشر  مسيرتها  وتابعت  ورعايتهم، 
وتقول:  املؤسسات،  من  العديد  في  متطوعة 
"ك��ن��ت س��ع��ي��دة ج���دا الن��ن��ي اص��ب��ح��ت ق���ادرة 

على املشاركة في التوعية ودعم ذوي االعاقة 
والبحث  السائدة  السلبية  النظرة  ومحاربة 
عن االفضل لهم لتطبيق القانون الذي يكفل 

حقوقهم وتوفير حياة كرمية لهم".

مركز االرادة 
اخ��رى في  ع��ام 2006، شكل نقطة حت��ول 
بادرت  عندما  االعاقة  ذوي  خلدمة  مسيرتها 
مجموعة  لتشكيل  العاقة  ذوي  من  ع��دد  مع 
املبني  التاهيل  برنامج  م��ع  بالتعاون  ب���دات 
على املجتمع احمللي  مبطالبة بلدية السيلة 
احلارثية الفتتاح مركز االرادة لذوي االعاقة، 
كبير  وتعاون  رائعة  استجابة  "كانت  وتقول: 
واقع  احللم  واصبح  امل��ب��ادرة  البلدية  وتبنت 

بعدما متت املوافقة على املشروع". 
وحول اسباب تاسيسه، تقول مرمي: "ملسنا 
احل��اج��ة امل��ل��ح��ة داخ���ل ال��ب��ل��دة ل��وج��ود مركز 
في   االع��اق��ات  ع��دد  ارتفاع  متخصص بسبب 
ظل عدم توفر مراكز تاهيل محلية حكومية 
او غيرها  اضافة الى تكاليف العاج الباهظة 
واضافت:  حتملها"،  على  االهالي  قدرة  وعدم 
ب���رزت خال  ال��ت��ي  القاسية  "اي��ض��ا االوض���اع 
ارتفاع  مع  االنتفاضة  اثناء  االحتال  حصار 
عدد ذوي االعاقة بسبب رصاص االحتال".

فور موافقة البلدية، بدات اخلطوات االولى 
نحو حتقيق احللم، وتقول مرمي: "استاجرت 
ال��ب��ل��دي��ة م��ب��ن��ى وس����ط ال��ب��ل��دة ب��ام��ك��ان��ي��ات 
م��ت��واض��ع��ة ج���دا ول��ك��ن��ن��ا ب���دان���ا ب��اخل��ط��وات 
العاج  تقدمي  في  اهدافنا  لتحقيق  الازمة 
باسعار  االع��اق��ة  ل��ذوي  والوظيفي  الطبيعي 
"املركز  واضافت:  مجانا"،  وغالبيتها  رمزية 
يوفر اخصائي عاج طبيعي بشكل دائم يقوم 
بعاج احلاالت ومتابعتها مما ساعد في تعزيز 
وتشجيع االهالي على التوجه للمركز وعاج 

ابنائهم خاصة ان كثيرون كانوا يرفضون".
املركز  حتقيق  في  اهدافنا   "اه��م  وتكمل: 
املجتمعية،  واملعايير  والفجوة  احل��دود  كسر 
من  بعض  هناك  ان  اكتشفنا  عملنا  فخال 
الناس الذين يحتجزون االطفال ذوي االعاقة 
واخرون ال يدركون حقوقهم مما يحرمهم منها 
واللقاءات  وال��ن��دوات  ال��ورش  لذلك من خال 
تغيير  ف��ي  االك��ب��ر  هدفنا  حققنا  وال��زي��ارات 
نظرة املجتمع السائدة نحو قضايا االشخاص 

ذوي االعاقة".
امل��رك��ز، حتويل احل��االت  ايضا م��ن اه���داف 
الى اجلهات املعنية واملؤسسات الشريكة التي 
تعمل على ذوي االعاقة ملساعدتهم في متابعة 
"خال  م��رمي:  وتقول   ، وحقوقهم  قضاياهم 
زمن قياسي نفذنا عدة انشطة كانت نتائجها 
لذلك  املركز  استمرار  اهمية  واكدت  ايجابية 
بدانا نبحث عن متويل لبناء مركز مستقل"، 
قدمت  ال��ت��ي  البلدية  "س��اع��دت��ن��ا  وت��ض��ي��ف: 
الكويتي  االمنائي  التعاون  بنك  الى  املشروع 
فاعل  وتبرع  املشروع  منحة  على  واف��ق  ال��ذي 
خير من البلد بقطعة ارض وخال عام ونصف 

كان احللم الثاني في حياتي يتحقق".

نقلة نوعية 
اف��ت��ت��اح امل��رك��ز ش��ك��ل نقلة ن��وع��ي��ة ل��ذوي 
االعاقة في السيلة والقرى املجاورة بعدما قرر 
املركز احتضان ذوي االعاقة من القرى املجاورة، 
وت��ق��ول م���رمي: "ت��ع��ددت ال��ن��ش��اط��ات تاهيل 
وعاج وورش عمل وزيارات ومعارض االشغال 
النسوية وتدريب حرف يدوية وعقد دورات 
واضافت:  االعاقة"،  ذوي  للنساء من  حاسوب 
"كان الهدف من تدريب نساء من ذوي االعاقة 
في  واملشاركة  رزق  مصدر  اليجاد  مساعدتهن 
خالها  م��ن  حققن  وال��ت��ي  النسوية  امل��ع��ارض 
تاسيس  و  واالنتشار  التسويق  مجاالت  فتح 
عاقة مع املجتمع احمللي"، وتكمل: "متكنا من 
املشاركة باسم نساء السيلة عضوات املركز  في 
معارض على مستوى الضفة والقدس وحققت 

جناحا كبيرا".
خال ذلك ارتبط املركز بعاقة  مع جمعية 
االع��اق��ة،  ذوات  النساء  لتمكني  االم���ل  جن��وم 
وب��س��ب��ب م��ب��ادرات��ه��ا اص��ب��ح��ت م���رمي منسقة 
في  وس��اه��م��ت  جنني  محافظة  ف��ي  اجلمعية 
تنظيم  فعاليات متعددة منها دورات في  ادارة 
مشاريع لنساء ذوات اعاقة واالشغال يدوية .

ووس����ط ال��ع��ط��اء ش���ارك���ت م����رمي ف���ي ع��دة  
مع  االع���اق���ة  ذوي  ح���ول  اقليمية  م���ؤمت���رات 
ج��م��ع��ي��ة ال���ن���ج���وم، واخ���ت���ارت���ه���ا ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة 
االم��ري��ك��ي��ة ف��ي ال��ق��دس م��ع ف��ري��ق م��ن ذوي 
برنامج  ضمن  احمل��اف��ظ��ات  كافة  م��ن  االع��اق��ة 
ال���زائ���ر ال���دول���ي ل���ت���زور ع���دة والي�����ات وم���دن 
كانت  امريكا  في  "جولتنا  وتقول:  امريكية، 
ه��ام��ه الن ه���دف ال��ب��رن��ام��ج زي����ارة امل��ؤس��س��ات 
عملها  اليات  وعلى  عليها  والتعرف  الشبيهة 
واالستفادة من جتربتها وخبرتها والتشكبيك 
"حاليا  واض��اف��ت:  مشتركة"،  ب��رام��ج  الق��ام��ة 
كفريق فلسطيني منثل عدة مؤسسات نخطط 
االمريكية  للمؤسسات  استضافة  لتنظيم 
خلدمة  املشترك  والعمل  التعاون  افاق  لبحث 
الفرق كبير في تلك  ذوي االعاقة فقد ملسنا 
املواءمة  نوع اخلدمات ومسالة  اجلمعيات في 
رزمة مساعدات  من  يقدم  وما  االعاقات  لكل 

وخدمات ". 
املعيقات ومشاكل 

على صعيد املجتمع، تقول مرمي: "نطمح 
ان يكون لدينا مؤسسسات تتبنى تغطية اجور 
ورواتب املوظفني لتقدمي خدمات افضل لذوي 
االعاقة ولتطوير برامجنا وتوفير كل اخلدمات 
ال��ت��ي ت��وف��ر ح��ي��اة ك��رمي��ة ل����ذوي االع���اق���ة"، 
وخدمة  امل��رك��ز  تطوير  "طموحي   واض��اف��ت: 
اكبر قطاع من ذوي االعاقة ودمج قضاياهم في 
جميع انشطة املجتمع"، واكملت: "هناك رسالة 
امتنى ان نوعي املجتمع فيها بان التقرب بالله 
ال يقتصر على بناء مسجد او شق شارع وامنا 
دعم مراكز التاهيل التي حتتضن شريحة اذا 
اهملت دمرت هو ايضا من ابواب اخلير التي 

نامل ان يسير فيها كثيرون".
ك��ل ما  ف��رغ��م  ال��ش��خ��ص��ي،  وع��ل��ى الصعيد 
قدمته وحققته من جناح، تقول: "اعاني من 
ان مديرة  فرغم  الوظيفي  االم��ان  توفر  عدم 
للمركز فانني لم احصل على تصنيف او تفريغ 
او درجة  رغم انني اتفانى واعمل له ليل نهار،" 
واضافت: "ورغم انني  ووالدي من ذوي االعاقة  
فانهم يرفضون منحي اعفاء جمركيا وال ادري 

ما السبب ".
ورغم ذلك كله، متضي مرمي في مسيرتها، 
وتقول: "سعادتي عندما اقوم بتنفيذ نشاط 
ي��ج��م��ع ال��ع��دي��د م��ن االط���ف���ال ذوي االع��اق��ة 
الكبير  ال��ت��ح��دي  "ام����ا  وت��ك��م��ل:  واس����ره����م"، 
املركز  وج��ود  باهمية  ال��ق��رار  اصحاب  فاقناع 
واس��ت��م��راري��ت��ه حت��ق��ي��ق��ة حل��ك��م��ت��ن��ا ال ش��يء 
عباس  محمود  الرئيس  ون��اش��دت  يخصنا". 
ورئ��ي��س ال����وزراء دع��م امل��رك��ز م��ادي��ا ومعنويا 
وباالجهزة واملعدات فهو يخدم 10 بلدات وقرى 
بعضها محاذية للجدار الفاصل واخرى ال تتوفر 

فيها اخلدمات.

للصحافة  -املنهل  فرحات  آي��ات   - نابلس 
واالع��ام - ال يخطر ببال املتجول في أسواق 
هذه  أن  التاريخية  وأزق��ت��ه��ا  نابلس،  مدينة 
ال��ع��ادات  على  مبحافظتها  امل��ش��ه��ورة  املدينة 
سامرية،  طائفة  بداخلها  حتتضن  والتقاليد 
أن  فبعد   ، ومحبة  س��ام  بكل  معها  تتعايش 
جبل  قمة  إل��ى  ومتعرج  طويل  طريق  تقطع 
نابلس  مدينة  أه��ال��ي  بيوت  تنتهي  ج���رزمي، 
لتستقبلك أشجار سور مترامية على مداخل 

احلي السامري.
هو مبساحته حي من أحياء نابلس، لكنه 
شعب بحد ذاته رغم عدده الذي ال يتجاوز أل 
800 نسمة بعضهم يسكن جبل جرزمي، وآخرون 

يسكنون مدينة حولون قرب تل أبيب.
السامريون ودولة إسرائيل

"نحن نؤيد سياسة الرئيس محمود عباس 
في إقامة دولة فلسطينية على حدود آل 67 
وعاصمتها القدس الشرقية " ، بهذه الكلمات 
األستاذ  السامري  الدراسات  مركز  مدير  عبر 
خضر ع��ادل الكاهن ع��ن رأي��ه مب��ا ي��دور من 
أحداث على الساحة السياسية الفلسطينية، 
مضيفا أن احلل الوحيد هو إيقاف االستيطان 

ثم البدء مبحادثات السام.
في  يعمل  ال���ذي  خضر  االس��ت��اذ  ويضيف 
فك السحر والتنجيم "إن خافنا الرئيس مع 
اليهود اإلسرائيليني هو مدينة القدس التي لم 
تذكر في التوراة، فهيكل يوشع بن نون تلميذ 
جبل  على  ك��ان  ال��س��ام  عليه  م��وس��ى  سيدنا 

جرزمي وال علم ألحد مبكانه اآلن".
الطائفة  أب��ن��اء  أن  للنظر  امللفت  وم��ن 
ال����س����ام����ري����ة ي���ع���ت���ق���ل���ون ف�����ي ال���س���ج���ون 
نابلس  مدينة  أبناء  كباقي  اإلسرائيلية 
أبرزهم  وم��ن  لاحتال،  مقاومتهم  أثناء 
الشاب نادر السامري احملكوم بالسجن املؤبد 

 ندعم توجه الرئيس إلى األمم املتحدة

نابلس حتتضن » السامريني « أصغر طائفة في العالم 

خلمس مرات، والشاب كرمي السامري احملرر 
منذ سنتني.

في حضرة املرأة السامرية.
يقف الكاهن حسني واصف السامري أمام 
املجموعات السياحية الوافدة ملتحف الطائفة 
ال��زواج،  بينها  من  كثيرة  أم��ور  عن  ليحدثهم 
السامريون رباط  فكما في أي دين فإنه لدى 
بني  واإلخ����اص  ال���والء  على  معقود  م��ق��دس 
الذكر واألنثى، وفي حفل الزفاف الذي يرأسه 
ال��ك��اه��ن األك��ب��ر بحضور اث��ن��ني م��ن ال��ش��ه��ود ، 
ومير مثل الزواج اإلسامي بثاثة مراحل هي 
ومهر مؤجل  وزف���اف،   ق��ران،  : اخلطبة، عقد 
في  محلل  غير  التعسفي  وال��ط��اق  ومعجل، 
مسموح  ال��زوج��ات  تعدد  ان  حني  في  دينهم، 

بشرط العدل بينهن.
الطائفة هو  في  اإلن��اث  إل��ى  الذكور  نسبة 

اثنان إلى واحد أي أن عدد الذكور ضعف عدد 
مينع  حيث  لديهم  مشكلة  خلق  مما  اإلن��اث 
الزواج من غير السامري للذكر واالنثى، فيقول 
من  زاد  األم��ر  ه��ذا  "إن  مازحا  حسني  الكاهن 
احترام املرأة لدينا، فان ذهبت زوجة احدهم 

فمن الصعب أن يجد غيرها".
 وكحل ملشكلة الزواج في املجتمع السامري 
أصدر الكاهن األكبر السابق فتوى مبشروعية 
الزواج من غير السامريات شرط الدخول في 
التي  الوراثية  األم��راض  بسبب  أزواجهن  دين 

تنتشر بينهم وقلة عدد البنات.
ونفى األستاذ خضر الكاهن أن الدخول في 
االستحمام  ع��دم  يستوجب  السامري  الدين 
الوضوء  أرك��ان  أن  مضيفا  يوما،  أربعني  م��دة 
عندهم هي نفس أركان وضوء املسلمني تبدأ 
باليدين وتنتهي بالقدمني، إال أن الغريب أن 

امل���رأة احل��ائ��ض ف��ي دينهم تعزل م��دة 7 أي��ام 
عن أف��راد األس��رة، في حني أن امل��رأة التي تلد 
ذكرا تعزل أربعون يوما والتي تلد أنثى تعزل 

ثمانون يوما.

من االعياد الدينية
تتدلى من سقف منزل خضر الكاهن ثمار 
الفواكه املرتبة بشكل بهي، فصناعة عرش من 
والغار  البهي،  والثمر  ال��واد،  وخليط  النخيل، 
هو جزء من مراسم عيد العرش الذي ودعهم 
قمبازه  يرتدي  وهو  الكاهن  يقول  أي��ام،  قبل 
هو  العرش  أن عيد  احلمراء  وقبعته  األبيض 
م��ن مصر، حيث  إسرائيل  بني  خ��روج  ذك��رى 
بعث الله لهم الغمام كعرش يحميهم من احلر 
والبرد، ويصنع في العيد من فواكه الن العيد 
يأتي بعد صيام يكفر الذنوب ويدخل اجلنة، 

واجلنة تتمثل في الفواكه.
العرش في سقف البيت السامري

: انه يعمل  وفي موضوع أخر ، قال خضر 
بالسحر واستطاع املستقبل إلى جانب مهنته 
السامريون  يصنعه  م��ا  أن  معلا  كمحاسب، 
وال��رزق  واحملبة  للتقارب  هي  "حجابات"  من 
أوراق كتب عليها أسماء  ليس إال، وأرانا بضع 
وأرقام تساعدهم في معرفة مدى التوافق بني 
وكل   ، ال��زواج  املقبلني على  األشخاص خاصة 
علمهم هذا مستقى من التوراة السامرية وما 
السام  عليه  ادم  سيدنا  عصا  عن  فيها  ذك��ر 
حيث كان عليها حسابات فلكيه توارثت من 

جيل الى جيل .
وان أركان الدين السامري هي أن الله واحد ال 
شريك له، وسيدنا موسى عليه السام، والقبلة 
هو جبل جرزمي، وكتابهم التوراة-العهد القدمي 
ذو اخلمس اسفار فقط، وخامس أركان دينهم 

هو اإلميان بيوم احلساب.

القدس – مراسل » ے « - اخلاص - قام 
مركز الكل الفلسطيني في حي الشيخ جراح 
ب��ال��ق��دس خ���ال ش��ه��ر ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي بعدة 
مت  فقد   ، وإعامية  وفنية  ثقافية  نشاطات 
عرض فيلم "عن غزة"، تبعه نقاش مع املخرج 
ونشطاء متخصصني بحضور ناشطة من غزة 
عبر مكاملة فيديو. كما أقام املركز حفل اختتام 
ملشروع تصوير مع مجموعة شبان وشابات من 
حي الثوري في سلوان. كذلك استضاف عرضا 
ملوسيقى الهيب هوب مع فنانني مقدسيني . 
نتاج  وهو  الثوري/سلوان"  "ان��ا  معرض  واق��ام 
ب����ادارة  ال��ت��ص��وي��ر  سلسلة ورش����ات ع��م��ل ف��ي 
ع��اه��د ازح��ي��م��ان. ومي��ث��ل امل��ع��رض ج���زءا من 
مشروع املناصرة الفني "صورة وهوية" والذي 
تستضيفه مؤسسة اجلذور الشعبية املقدسية. 
وح��ض��ر امل��ع��رض ع��ش��رات امل��واط��ن��ني وتخلله 

 نشاطات مركز »الكل الفلسطيني« بالقدس خالل شهر تشرين الثاني
عرض فيلم قصير عن دورة التصوير. وشملت 
للضيوف  الفنية  الفعاليات  بعض  األمسية 
الصغار. وقد عرضت الكثير من صور الطاب 
ال��ث��وري واإله��م��ال ال��ذي  احل��ي��اة اليومية ف��ي 

يعاني منه حّيهم من قبل بلدية االحتال..
من جهة أخرى شارك طاقم »جراسروتس« 
احملليني  واملتطوعني  الصحافيات  من  وع��دد 
وال���دول���ي���ني ف���ي ورش����ة ع��م��ل ح����ول م��وض��وع 
"اإلسعاف النفسي األولي في حاالت الطوارئ". 
من  مكجراث  ميجان  السيدة  الورشة  وقدمت 
– أستراليا. وتطرقت  العاملية  الرؤيا  مؤسسة 
الورشة إلى طرق التعامل مع أشخاص مّروا أو 
ميّرون بحالة طوارئ، كهدم البيوت أو إخائها، 

أواعتداءات جيش االحتال أو املستوطنني
وأقام املركز فعالية تثقيفية حتت عنوان 
فيلم  ع��رض  الفعالية  شملت   ." غ��زة  "ع��ن 

بيترو  اإليطاليني  للمخرجني  وثائقي قصير 
بيلوريني وسيمونيه كاميلي. ويعرض الفيلم، 
املعيشي  الوضع   ،2010 العام  في  أنتج  ال��ذي 
السيء في القطاع نتيجة احلصار، من بطالة، 

وعمل األطفال، وتلوث، وشح في املياه.
وتا عرض الفيلم لقاء عبر السكايب مع 
الناشطة الفلسطينية من غزة فداء أبو عاصي 
وحرمان  التعليم  مشاكل  عن  حتدثت  والتي 
ال��س��ل��ط��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ع��دي��د م��ن ط��اب 
غزة للحصول على منح جامعية استحقوها. 
وحتدثت كذلك عن إصرار الناس على احلياة 
تخلي  رغم  للعيش  البدائل  وإيجاد  والتفاؤل 

وصمت العالم عنهم وعن قضيتهم.
الفيلم  مخرج  مع  بنقاش  اللقاء  واختتم 
جتربته  ع��ن  حت��دث  ال���ذي  بيلوريني  بيترو 
خ���ال زي���ارت���ه غ����زة، وأج����اب ع��ل��ى ت��س��اؤالت 

أثيرت  التي  النقاط  أه��م  م��ن  وك��ان  احل��ض��ور. 
خ���ال ال��ن��ق��اش. أوال ع���دم اع��ت��ب��ار أه���ل غ��زة 
املوت  من  بإرادتهم  جنوا  أبطال  وإمن��ا  ضحايا 

الذي أحاطه االحتال بهم.
الترفيهية  للفعاليات  احل��دي��ث  وت��ط��رق 
التي يقوم بها أهالي القطاع على شاطئ غزة 
بالرغم من احلصار والقصف. كما أثيرت قضية 
ال  التي  املختلفة  للمؤسسات  األجنبي  الدعم 
تنتج أكثر من ساعات عمل ملوظفيها. وحتدث 
توقهم  عن  القدس  فلسطينيي  من  احلضور 
أهلها.  للقاء  الشديدة  ورغبتهم  غزة  لزيارة 
بتنظيم  فلسطينيات  ناشطات  ب��ادرت  وق��د 
لقاء واحد على األقل عبر السكايب كل شهر 
مع  الفلسطينيني  القدس  أهالي  بني  يربط 
البعض  بعضهم  مل��ش��ارك��ة  غ��زة  ف��ي  أشقائهم 

قضايا القدس وغزة .
ج��ن��ني –  ع��ل��ي س��م��ودي – ن��ظ��م  االحت���اد 
العام للجان املرأة للعمل االجتماعي  في مقره 
"العنف ضد  ح��ول  ن���دوة   ف��ي مدينة جنني 
امل����رأة"  ب��رع��اي��ة امل��رك��ز االج��ت��م��اع��ي لرعاية 
النقيب رياض  الشبيبة شارك  فيها  وتأهيل 
ف��ي شرطة  األس���رة  ف��رع حماية  مدير  يحيى 
لرعاية  االجتماعي  امل��رك��ز  وم��دي��ر  احملافظة 
وتأهيل الشبيبة عبد الشفيع دراغمة ومدير 
مديرية الشؤون االجتماعية سليمان بشارات 
ومديرة االحتاد العام للجان املرأة وفاء زكارنة 
والشيخ زياد العيسي من مديرية أوقاف جنني 
الرسمية  والفعاليات  املؤسسات  عن  وممثلني 

والشعبية في احملافظة. 
وحتدث املشاركون حول ارتفاع نسبة  العنف 
ض��د امل����رأة وع��اج��ه وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى األس���رة 
ف��ي ع���اج ق��ض��اي��ا ال��ع��ن��ف وأه��م��ي��ة ال��ت��واص��ل 
العوائل  وأثره على تكوين  واألس��ري  املجتمعي 

ندوة في جنني حول » العنف ضد املرأة  «
واثر  واملجتمع  العائلة  صحة  وبالتالي  واألس��ر 
البطالة والزواج بسن مبكر على حدوث العنف  
مؤكدين على دور اإلعام الديني وأهميته في 
هذا األمر وال��ذي ينعكس من خال دور أئمة 
الشاب  اجليل  إف��ه��ام  على  واخلطباء  املساجد 
واملجتمع من خال اخلطب والدروس الدينية 
املجتمع فهي األم  امل��رأة في  على مدى وأهمية 
واألخت والزوجة وضرورة احملافظة عليها من 

خال االلتزام بتعاليم الدين.
واكد وفاء عفيف ان العنف ضد املراة ارتفع 
بشكل ملحوظ رغم حمات االتوعية ، موضحة 
الشعبية  واالحت�����اد  ال��ن��س��وي��ة  امل��ؤس��س��ات  ان  
وال��ن��ق��اب��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة اض��اف��ة ال���ى سجات 
املئات  تابعت   االجتماعية  والشؤون  الشرطة 
من قضايا العنف واالنتهاك حلقوق النساء التي 
يجري معاجلتها بطرق مختلفة وسط احلرص 
على عدم اثارتها في وسائل االعام رغم اهمية 

والتثقيف  التوعية  حمات  تعزيز  في  ذلك 
ضد  العنف  محاربة  اليات  لتعزيز  واالرش���اد 
قضايا  من  الكثير  "هناك  واضافت   ، النساء 
االع��ت��داء واالن��ت��ه��اك حل��ق��وق امل���رأة مب��ا فيها 
اجلنسية التي وقعت في املجتمع الفلسطيني 
حتى داخ��ل ح��دود االس��رة ال��واح��دة ورغ��م ان 
القانون يكفل احللول والعاج لها حتى بسرية 
تامة ولكن مستوى التوجه للقانون قليل جدا 
بسبب القيم والعادات والتقاليد ومن هنا يأتي 
دور كافة املؤسسات مبا فيها القانونية والشرطة 
التي اوجدت فرع حلماية االسرة في حمات 
توعية وارشاد حول القانون وسياساته واساليبه 

في معاجلة ومحاربة العنف".
النقيب  املقدمة من قبل  العمل  وفي ورقة 
ف��ي حماية  ال��ق��ان��ون  ري���اض يحيى ح��ول دور 
من  ،أك����د  ال��ع��ن��ف  م���ن  الفلسطينية  األس�����رة 
من  كغيرها  احملافظة  شرطة  أن  على  خالها 

األهلي  وال��ت��واص��ل  بالسلم  مهتمة  امل��ؤس��س��ات 
وال��ع��ائ��ل��ي وامل��ج��ت��م��ع��ي م���ن خ���ال اس��ت��ح��داث 
األقسام املتخصصة في هذا املجال كقسم حماية 
األسرة وإيجاد كادر مختص الستقبال القضايا 
العائلية والعمل على إيجاد احللول إلشكاليات 
اللواء ح��ازم عطا  ل��رؤى  العوائل تطبيقا  هذه 
الله مدير عام الشرطة، موضحا ان هذا الفرع 
يلتزم بالسرية التامة للقضايا املعروضة عليه 
واحلد  والعائلة  املجتمع  متاسك  على  حرصا 
وحفظ  العائلة  في  للمرأة  املوجه  العنف  من 
بنيتها وانه يقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية 
انه  كما  معتدي  أو  مخالف  ك��ل  بحق  ال��ازم��ة 
املدني  املجتمع  مؤسسات  م��ع  التنسيق  دائ��م 
في هذا املجال وقد دار خال الندوة نقاش من 
احللول  ووض��ع  موضوعها  ح��ول  احل��ض��ور  قبل 
تعالج  أن  شأنها  من  التي  واملقترحات  الازمة 

مثل هذه القضايا .

طوباس  – علي سمودي - كرمت مؤسسات 
مديرية  ال��ري��اض��ي  ط��وب��اس  ون���ادي  وفعاليات 
شرطة محافظة طوباس تقديرا للجهود املبذولة 
حلفظ األمن واألمان العام ودعم ومساندة املسيرة 

الرياضية باحملافظة .
وأوضح بيان إدارة العاقات العامة واإلعام 
زي��ارة  خ��ال  ج��اء  التكرمي  ه��ذا  أن  بالشرطة، 
قام بها  رئيس وأعضاء الهيئة االدارية لنادي 
طوباس الرياضي وعدد من الشخصيات ملديرية 
املقدم   مديرها  استقبالهم  في  وك��ان  الشرطة 

 تكرمي شرطة محافظة طوباس 
حقوقي مقداد سليمان وعدد من الضباط .

وأشاد الوفد بدور الشرطة الرامي إلى إرساء 
قواعد األمن و األم��ان في احملافظة ، حيث مت 
مقداد  حقوقي  للمقدم  تقديري  درع  تقدمي 
مرسي  والرائد  احملافظة  مدير شرطة  سليمان 

صالح مدير مركز املدينة .
سليمان  حقوقي   املقدم   ، شكر  جهته  وم��ن 
الله  ح��ازم عطا  اللواء  لهم حتيات  ناقا  الوفد 
وم��ق��دم��ا ل��ه��م ج��زي��ل ال��ش��ك��ر و ال��ت��ق��دي��ر على 
جلهاز  حافزا  سيكون  به  ال��ذي  و  التكرمي  ه��ذا 

مؤكدا  للمواطنني،  األفضل  لتقدمي  الشرطة 
جسور  مد  في  الشرطية  املؤسسة  ح��رص  على 
األهلية  املؤسسات  كافة  مع  والشراكة  التعاون 
مشيرا   ، خ��اص  بشكل  والرياضية  ع��ام  بشكل 
الى ان شرطة احملافظة على استعداد تام لتأمني 
من  احملافظة  في  الرياضية  األنشطة  مختلف 
اجل النهوض بالرياضة الفلسطينية التي تسهم 
في خلق جيل رياضي ميثل الشعب الفلسطيني 
املنشودة  األه��داف  وحتقيق  الدولية  باحملافل 
وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

القدس الشريف .
وفي نفس السياق ، اشار رئيس نادي طوباس 
الزيارة  الى إن هذه  أبو محسن  الرياضي عادل 
بني  الكامل  والتنسيق  التعاون  إط��ار  في  تأتي 
ن���ادي ط��وب��اس وال��ش��رط��ة ب��احمل��اف��ظ��ة ولتعزز 
ال��ث��ق��ة وال��ت��واص��ل وال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك ، مقدما 
يبذلها  ال���ذي   للجهود  الشرطة  جلهاز  ش��ك��ره  
ليل نهار من اج��ل راح��ة امل��واط��ن أوال وأخ��ي��را ، 
الرياضية  للمسيرة  ومساندته  دعمه  وكذلك 

داخل احملافظة .

نابلس - املنهل للصحافة واالعام - 
عقدت جمعية املستقبل الفلسطيني 
بالتعاون  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  للتنمية 
ورشة  الفارعة  وادي  نسوي  مركز  مع 
الشباب  دور  تعزيز   " ب��ع��ن��وان  عمل 
املدير  "بحضور   الفساد  مكافحة  في 
عصام  املستقبل  جلمعية  التنفيذي 
ال����دب����ع����ي ومم���ث���ل���ني م����ن اجل��م��ع��ي��ة  

باالضافة  الى عدد من اهالي القرية
على  حديثه  خ��ال  الدبعي  وأك��د 
خلقت  إن  م��ن��ذ  م���وج���ود  ال��ف��س��اد  ان 
البشرية وانه يشكل جزءا من الطبيعة 
اإلنسانية  البشرية مشيرا الى أهمية 

ورشة عمل في وادي الفارعة بعنوان » تعزيز دور الشباب في مكافحة الفساد «
العمل على مكافحة الفساد ملا يترتب 
ع��ل��ي��ه م����ن أض�������رار وخ���ي���م���ة ت��ف��ك��ك 

املجتمعات .
وتطرق خال حديثه الى مناقشة 
املصلحة  تفضيل  منها  الفساد  اشكال 
الشخصية على العامة والواسطة التي  
تعتبر من ابرز اشكال الفساد والعبث 
 ، املدني  املجتمع  مبمتلكات مؤسسات 
منوها الى ان الفساد املالي هو من اسهل 
معتبرا  انتشارا  واكثرها  الفساد  انواع 
الفساد في النظام هو من اخطر انواع 
ال��ف��س��اد وان ال��ن��ظ��ام ه��و أس���اس جناح 
املجتمعات باعتبارها الهيكل اجلسمي 

للدولة .
اه��م��ي��ة مكافحة  احل��ض��ور  ون��اق��ش 
الفساد في ضوء تزايده بشكل مستمر 
مؤكدين  ال��دول��ة  مؤسسات  كافة  ف��ي 
املشكلة  ه���ذه  م��ع��اجل��ة  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ب��اع��ت��ب��اره��ا خ��ط��وة ه��ام��ة  ف��ي اط��ار 
فلسطني  ف��ي  الدميقراطية  تطبيق 

فعا وليس شعار.
وفي سياق متصل ، اكد الدبعي على 
الفساد  مكافحة  جلنة  وج��ود  ض��رورة 
تقوم  والدين  القانون  مبوجب  تعمل 
على مبدأ محاسبة ومعاقبة كل شخص 
يعمل على نشر الفساد وتعزيزه ، وعلى 

ف��ي مواجهة  االي���دي  ض���رورة تكثيف 
الفساد والبعد كل البعد عن اخلوف في 
مواجهته مشيرا الى ان ارض فلسطني 
ارض املقاومة والنضال على مر التاريخ 
احملافظة  شعبها  أب��ن��اء   م��ن  تستحق 
يزعمون  الذين  الفاسدين  من  عليها 

على تخربيها .
وفي اخلتام ، شكر الدبعي احلضور 
م��ن��وه��ا ال���ى أه��م��ي��ة ع��ق��د م��ث��ل ه��ذه 
يترتب  مل��ا  مستمر  بشكل  ال���ورش���ات 
عليه من نشر توعية وتثقيف لاهالي 
ب��ش��ك��ل ع���ام وال��ش��ب��اب ب��ش��ك��ل خ��اص 

بأعتبارهم عماد املستقبل .

ثمنت    - س���م���ودي  ع��ل��ي   – ج��ن��ني 
جدار  قرب  الواقعة  القروية  املجالس 
ال��ض��م وال���ت���وس���ع  وال���ت���ي ت��ع��م��ل فيها 
ال��ع��ي��ادة امل��ت��ن��ق��ل��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��إغ��اث��ة 
توفير  ف��ي  ودوره����ا  ج��ه��وده��ا  الطبية 
الرعاية الصحية لسكان هذه املناطق 
اخلدمات  لكافة  تفتقر  والتي  املهمشة 
وضع  اهلها  ويعيش  الصحية  وامل��راك��ز 
صحي مأساوي لم يتغير اال منذ انطاق 

العيادة املتنقلة .

املجالس احمللية تثمن خدمات العيادة املتنقلة في جنني
وف������ي ب����ي����ان ص������در ع�����ن م��ج��ال��س 
ومؤسسات واهالي  قرى وبلدات صير ، 
اخللجان ، نزلة زيد ، ظهر العبد ، زبدة 
، عرانة ، دير غزالة ، املنصورة، خربة 
سروج ، خربة السعايدة وخربة مسعود 
، اكدوا اهمية  اخلدمات الصحية التي 
قدمتها اإلغاثة الطبية ضمن املشروع 
ال��ص��ح��ي امل��ش��ت��رك م���ع م��ن��ظ��م��ة كير 
الدولية وبتمويل من احلكومة األملانية 
والتي استمرت ملدة 6 شهور وتنتهي في 

استفاد من  والتي  الشهر اجلاري  نهاية 
خدماتها املئات من املواطنني، وشملت 
خ���دم���ات ال��ط��ب ال���ع���ام وص��ح��ة امل���رأة 
واملختبر واألدوية والتثقيف الصحي .

وع���ب���ر رؤس������اء ه����ذه امل���ج���ال���س عن 
ت��ق��دي��ره��م ال��ع��م��ي��ق ل��ه��ذه اخل��دم��ات 
املقدمة من قبل اإلغاثة الطبية وشكروا 
الفريق الطبي على جهودهم ورعايتهم 

للمرضى .
وم�����ن ج��ان��ب��ه��ا ، ع���ب���رت اإلغ���اث���ة 

الطبية عن ارتياحها للتعاون واملشاركة 
املجتمعية الفاعلة التي حققت جناحًا 
امل��واط��ن��ني وجن��اح  ف��ي م��دى استجابة 
وأك��دت   ، احمللي  املجتمع  مع  الشراكة 
القرى تفتقر أصًا للخدمات  أن هذه 
م��ت��ض��ررة من  وأن��ه��ا  األول��ي��ة  الصحية 
على  يقام  الذي  والتوسع  الضم  جدار 
أراض�����ي امل��واط��ن��ني ، وأن���ن���ا ن��أم��ل في 
ف��ي تقدمي ه��ذه اخلدمات  االس��ت��م��رار 

في املستقبل .


