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ضمن سلسلة أوراق صادرة عن مركز معا

احللقة اخلامسة

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.

الواقع الزراعي في االغوار واحلوافز الزراعية واإلسكان اخلاص باملستوطنني هناك

عن  احل��دي��ث  سيتم  السابعة  ال��ورق��ة  ف��ي 
ستتناول  بينما  االغ���وار،  في  ال��زراع��ي  الواقع 
الزراعية  واحل��واف��ز  االس��ك��ان  الثامنة  ال��ورق��ة 

للمستوطنني في املنطقة.
وجاء في الورقة السابعة احصائيات وأرقام 
كمقدمة تعريفية سريعة حول الواقع الزراعي 
 )%15( كالتالي:  وه��ي  ال��زراع��ي��ة  األغ���وار  ف��ي 
في  الزراعي  القطاع  ملساهمة  املئوية  النسبة 
الغربية،  الضفة  في  الرسمية  العاملة  القوى 
)%35( النسبة املئوية للمنتجات في األغوار 
الضفة  ف��ي  الفلسطينيني  إل��ى  ت��ذه��ب  ال��ت��ي 
الغربية، )98.3%( النسبة املئوية للمزارعني 
على  ال���ق���درة  ف��ق��دوا  ال��ذي��ن  الفلسطينيني 
 )49%( اإلسرائيلية،  القيود  بسبب  اإلن��ت��اج 
النسبة املئوية للفلسطينيني دون اتصال مع 
شبكات املياه الرسمية، )60.000%( دومن من 
األراضي الزراعية غير متوفرة للفلسطينيني 
ف���ي األغ������وار ب��س��ب��ب ال��ق��ي��ود اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، 
التي  ال�����دوالرات  ع��دد   )1.000.000.000(
الفلسطينية  الزراعية  اإلمكانات  في  فقدت 

بسبب القيود اإلسرائيلية.
القطاع الزراعي هو أكثر من مجرد دعامة 
ميثل  للفلسطينيني،  ال��وط��ن��ي  ل��اق��ت��ص��اد 
وتاريخية  اجتماعية  أصول  الزراعي  القطاع 
ووطنية غير ملموسة والتي متتد إلى ما هو 
أبعد من أهميتها االقتصادية، ميثل القطاع 
الفلسطينيني  ب��ني  م��ب��اش��رة  ص��ل��ة  ال���زراع���ي 
وأراضيهم؛ وميثل االستقال واالكتفاء الذاتي 

والتراث الفلسطيني. 
هذا  يكسر  اإلسرائيلي  االحتال  وال��ي��وم، 
وأرض����ه.  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ب���ني  ال���راب���ط 
ويتجلى هذا أكثر وضوحًا في األغوار اخلصيبة 
التي تبذلها إسرائيل  الناجحة  حيث اجلهود 
الحتكار جميع موارد املياه واألراضي، باإلضافة 
حركة  على  املفروضة  الشديدة  القيود  إل��ى 
الفلسطينيني والتي أعاقت إمكانات الزراعة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى امل��ن��اف��س��ة ف���ي األس����واق 
اإلقليمية والعاملية. ومن الناحية االقتصادية، 
فإن القيود التي تضعها اسرائيل على القطاع 
ال����زراع����ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي��ح��د م���ن إم��ك��ان��ي��ة 
الصادرات الزراعية الفلسطينية مبليار دوالر 

أمريكي سنويًا. 
الوصول إلى األراضي

اعتير البنك الدولي األغوار "األمر الواقع 
ال���ذي ف��رض��ت��ه إس��رائ��ي��ل ف��ي ف��ص��ل املنطقة 
عن  فعليا  مغلقة  منطقة  وه��ي   - الشرقية" 
بقية مناطق الضفة الغربية.  يقع ما يقرب 
م��ن 63% م��ن األراض����ي ال��زراع��ي��ة ف��ي الضفة 
الغربية في املنطقة )ج(، ومعظمها في األغوار. 
واملنطقة )ج( هي منطقة عسكرية إسرائيلية 
رسمية، تقع حتت الوالية اإلسرائيلية الكاملة. 
وقد أدى عدم قدرة الفلسطينيني على الوصول 
املنطقة  في  الزراعية  األراض��ي  إلى  باستمرار 
)ج( إلى فقدان 480 مليون دوالر سنويًا وحوالي 
11.000 وظيفة، وبعيدًا عن قيود االحتال، 
في  الفلسطينيني  أن  إل��ى  التقديرات  تشير 
الضفة الغربية الكبرى سينتجون حوالي مليار 

دوالر من الصادرات الزراعية سنويًا. 

وت���ص���ادر إس��رائ��ي��ل أي��ض��ا ب��ش��ك��ل روت��ي��ن��ي 
واخل���اص���ة،  ال��ع��ام��ة  الفلسطينية  األراض������ي 
وغالبًا ما تستخدم األراضي املصادرة لتوسيع 
املياه  والتي تصادر  اإلسرائيلية،  املستوطنات 
مع  مباشرة  تنافس  ما  وغالبا  الفلسطينية، 

الفلسطينيني في األسواق الزراعية.
حق  على  صارمة  قيودا  إسرائيل  وتفرض 
الشعب الفلسطيني في احلركة في عدة طرق. 
وهذا يشمل إقامة املناطق العسكرية، استخدام 
نقاط التفتيش وإنشاء نظام تصاريح صارم. 
ونظرًا لهذه السياسات، ارتفعت تكلفة السلع 
عام 2000  منذ   %35.6 بنسبة  الفلسطينية 
واملواصات زادت بنحو 40%.  والتأخير عند 
ملحوظ  بشكل  أيضا خفض  التفتيش  نقاط 

جودة املنتجات الفلسطينية. 
إسرائيل  تطويق  ف��إن  ذل��ك،  على  وع���اوة 
لألراضي الفلسطينية يرفع األسعار بالنسبة 
فعالية  يجعل  مم��ا  واملنتجني،  للمستهلكني 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة أق����ل ق�����درة على 

املنافسة.
احلصول على املاء

الضفة  واح��دًة من مناطق  األغ��وار  تعتبر 
مائية.  م���وارد  بأغنى  تتمتع  ال��ت��ي  الغربية 
ومب��وج��ب ال��ق��ان��ون، ف��إن معظم م��ص��ادر املياه 
هذه تنتمي للفلسطينيني مع حفنة مشتركة 
مع إسرائيل. ومنذ عام 1967، ومع ذلك، فقد 
ص����ادرت إس��رائ��ي��ل أو دم����رت م��ع��ظ��م م��ص��ادر 
اضطر  األغ���وار، مم��ا  ف��ي  الفلسطينية  امل��ي��اه 
إسرائيل  على  االع��ت��م��اد  إل��ى  الفلسطينيني 
عام  ومنذ  العيش.  سبل  ج��وان��ب  جميع  ف��ي 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 140  ال��س��ل��ط��ات  دم���رت   ،1967
و 162 مشروع مياه  مضخة مياه فلسطينية 
زراعي.  وفي عام 1967، كان هناك 774 بئرًا 
تشغيليًا في الضفة الغربية، في حني وفي عام 
ويستهلك  بئرا.   328 فقط  يعمل  ظل   2005
الفلسطينيون 120 مليون متر مكعب من املياه 
القادمة من الضفة الغربية، في حني يستهلك 
أكثر   - متر مكعب  مليون  اإلسرائيليون 483 
من أربعة أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون.  
وكشفت دراسة أعدتها منظمة إنقاذ الطفل أن 
37% من أف��راد العينة  في االغ��وار، يحصلون 
على املوارد املائية، مقارنة مع 86% من السكان 
الفلسطينيني في الضفة الغربية ككل.  وعلى 
الرغم من أن السكان الفلسطينيني منوا بنسبة 
الفلسطينيون  ي��زال  ال  عامًا،   15 خ��ال   %50
يتلقون كميات أقل من املياه مما كانت عليه 

في عام 1995.
إن ن��ق��ص امل��ي��اه ي��ه��دد ب��ش��ك��ل خ���اص في 
التنوع في  مصادر  الرغم من  األغ��وار، وعلى 
كبير  بشكل  خفض  فقد    - احملتملة  امل��ي��اه 
قدرات املزارعني الفلسطينيني. ووفقًا للبنك 
املياه  ملصادر  إنصافا  أكثر  توزيع  فإن  الدولي، 
الفلسطيني  اإلجمالي  احمللي  الناجت  سيزيد 
بنسبة 10%. حاليا، ومع ذلك، ال تزال الزراعة 
الطقس؛  أمن���اط  رح��م��ة  حت��ت  الفلسطينية 
املثال،  سبيل  على   ،2008  -  2007 ع��ام  وف��ي 

مليون   130 الفلسطينية  ال���زراع���ة  ف��ق��دت 
دوالر أمريكي خال موسم اجلفاف.  ويسيطر 
املستوطنون اإلسرائيليون، مع ميزة هائلة في 
13 ضعفا  من  أكثر  املياه، على  احلصول على 
عليها  يسيطر  التي  من  املروية  األراض��ي  من 

الفلسطينيون. 

خطر املواد الكيميائية الزراعية
تشير التقديرات إلى أن 96.9% من األراضي 
املروية و 87% من األراضي البعلية في الضفة 
احلشرية  باملبيدات  معاجلتها  يتم  الغربية 
ال��ض��ارة امل��خ��ت��ل��ف��ة.  وب��س��ب��ب االح���ت���ال، ف��إن 
 )PEQA( سلطة جودة البيئة الفلسطينية
غير قادرة على منع استخدام املواد الكيميائية 
احمل���ظ���ورة أو ت��ن��ظ��ي��م اس���ت���خ���دام امل��ب��ي��دات 
واالستخدام  القانونية.  واألسمدة  الكيماوية 
غير املشروع للمواد الكيميائية الزراعية من 
قبل املستوطنني يضيف 100 طن من املبيدات 
و 45 غالون من بروميد امليثيل احملظور على 

البيئة الضفة الغربية كل عام. 
وعلى الرغم من التقدم في مجال القانون 
املنطقة  تصنيف  ف��إن  الفلسطيني،  البيئي 
من   )PA( الفلسطينية  السلطة  مينع  )ج( 
ممارسة السيادة على معظم األغوار. وعاوة 
السلطة  ب��ني  التنسيق  ع��دم  أدى  ذل��ك،  على 
الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية إلى عدم 
في  البيئي  القانون  في  والتناقضات  الكفاءة 

جميع أنحاء الضفة الغربية. 
الورقة الثانية: اإلسكان واحلوافز الزراعية 

للمستوطنني في األغوار
وباألرقام استهلت الورقة الثامنة مضمونها  
ليكون مبثابة مقدمة توضيحية  وجاء فيها: 
اإلسرائيليني  املستوطنني  ع���دد   )9.400(
ع��دد   )%  36( األغ�����وار،  ف��ي  يعيشون  ال��ذي��ن 
تقع  التي  االستيطانية  وال��ب��ؤر  املستوطنات 
تأسيس  سنة   )1.968( األغ����وار،  ف��ي  حاليًا 
ميحوال، أول مستوطنة إسرائيلية في األغوار، 
)33.000( عدد الدومنات من األراضي املزروعة 
 )133.000.000( امل��س��ت��وط��ن��ات،  ق��ب��ل  م��ن 
الزراعية  املنتجات  م��ن  السنوية  اإلي����رادات 
اإلسرائيلية الناشئة في األغوار، )860.000( 
عدد الدومنات من األراضي الفلسطينية التي 

يسيطر عليها املجلس اإلقليمي لألغوار.  
ي��وج��د ل���دى امل��س��ت��وط��ن��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
ف���ي األغ������وار ب��ع��ض م���ن أدن����ى س��ك��ان جميع 
املستوطنات، وأنها حتى اآلن تشمل بعض من 
أكبر املساحات من األراضي في الضفة الغربية، 
والتي تسيطر على 50% من األغ��وار.  وقد مت 
تشجيع املستوطنات في جميع أنحاء األغوار، 
وعبر الضفة الغربية، بنشاط من قبل احلكومة 
اإلسرائيلية. وعقود من الدعم الرسمي وغير 
سمح  االسرائيلية  احلكومة  قبل  من  الرسمي 
للمشروع االستيطاني باالزدهار والنمو، بينما 
ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت أدى إل���ى ت��ش��ري��د ال��س��ك��ان 

الفلسطينيني.

احلوافز للمستوطنني في األغوار
تدعم احلكومة اإلسرائيلية حاليًا ما بني 
50 إلى 60% من تكلفة بناء أو شراء شقة في 
األغوار.  إال أن احلكومة اإلسرائيلية من عام 
2001 إلى عام 2003 دفعت 95% من تكلفة 
منازل وشقق املستوطنني في األغوار.  وعاوة 
على ذلك، فإن املنظمة الصهيونية العاملية  
مت��ن��ح امل��س��ت��وط��ن��ني ال��ذي��ن ي��ن��ت��ق��ل��ون إل��ى 
العبش في األغوار منح سخية من األراضي 
اخلالية ما يقارب 80 دومنا لكل مستوطن.  
كبيرة  حوافز  أيضا  إسرائيل  دول��ة  وتقدم 
اإلسرائيلية  الزراعية  الصناعة  لتشجيع 
في األراضي الفلسطينية احملتلة. باإلضافة 
إل���ى ت��وف��ي��ر األراض����ي م��ج��ان��ا، ف���إن املنظمة 
في  بكثافة  تستثمر  العاملية  الصهيونية 
وف��ي  وخ��اص��ة.  زراع��ي��ة جماعية  م��ش��اري��ع 
شير  اإلسرائيلي  االقتصادي  يفيد  الواقع، 
 ،2002  -  2000 األع����وام  ب��ني  م��ا  أن  حيفر 
إستثمرت املنظمة الصهيونية العاملية 100 
زراعية  مشاريع  ف��ي  أمريكي  دوالر  مليون 

إسرائيلية في فلسطني. 
وألن ال��دع��م احل��ك��وم��ي أم��ر ض���روري وه��ام 
لبقاء املستوطنات اإلسرائيلية على األراضي 
املستوطنات  ف���إن  وب��ال��ت��ال��ي  الفلسطينية، 
حتصل على حصة كبيرة من إجمالي امليزانية 
بني  م��ا  ش��ّك��ل  امل��ث��ال،  سبيل  فعلى  الوطنية. 
من   %7 أقل من  و 2.002 مستوطنني   2.000
األموال  من  تلقوا %63  ولكنهم  اإلسرائيليني، 
ذل��ك،  إل���ى  وب��اإلض��اف��ة  املخصصة ح��ك��وم��ي��ًا. 
واملؤسسات  التحتية  للبنية  املساعدة  بلغت 
العامة والتخطيط 36.024 شيكا لكل شقة 
ولكن فقط 10.166 شيكا  املستوطنات،  في 

للشقة الواحدة في إسرائيل. 
التداعيات على السكان الفلسطينيني

حيث تقع جميع املستوطنات اإلسرائيلية 
امل��ش��روع  ف���إن  الفلسطينية،  األراض�����ي  ع��ل��ى 
االستيطاني لم يكن ممكنًا دون مصادرة هائلة 
من مصادر األراضي واملياه، مما أدى إلى تشريد 
العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية. 
وخير مثال على ذلك هو مستوطنة ميحوال 
اإلسرائيلية، التي بنيت على 5.000 دومن من 
املصادرة من قرى عني  الفلسطينية  األراضي 
البيضا وبردلة. وعلى الرغم من أن املستوطنة 
هدفت في البداية فقط لاستمرار ملدة خمس 
سنوات، إال أن أل��� 5.000 دومن املصادرة لم ترجع 
إنقسمت  وقد  الفلسطينية.   القرى  إلى  إب��دًا 
مستوطنة ميحوال إلى قسمني كمستوطنتني 
منفصلتني، ميحوال وشدموت ميحوال، موزعة 
زراع��ي��ة  صناعات  وت��ض��م  دومن   8.050 على 
كبيرة وم��زده��رة.  وه��ذا ليس حادثًا معزواًل، 
حيث أن قرية اجلفتلك كان لديها ما يقرب 
 62.000 ف��ق��دت  ولكنها  دومن،   80.000 م��ن 
بها  احمل��ي��ط��ة  للمستوطنات   ،%77 أو  دومن، 

واملناطق العسكرية. 

اب��داع  مركز  عقد   - سمودي  –علي  جنني 
املعلم وبالتعاون مع شبكة جسور مؤمتر األيام 
مشارك   500 مبشاركة  التنويرية  التربوية 
وم��ش��ارك��ة م���ن م��خ��ت��ل��ف م��ح��اف��ظ��ات الضفة 
وبحضور رسمي وأهلي وأكادميي متنوع وسط 
حضوٍر نسوي تربوٍي . وبعد أن وقف احلضور 
حتّية للسام الوطني وتخليدا لذكرى الشهداء 
رف��ع��ت صباح  اوض���ح   ، األس���رى  م��ع  وتضامنا 
مدير عام مركز إبداع املعلم ، ان املركز يتناول 
منذ  س��ن��وي  ال��ت��ي يعقدها بشكل  أي��ام��ه  ف��ي 
ث��اث��ة اع����وام، م��ح��ورا م��رك��زي��ا ت��ش��ارك  فيه 
املؤسسات واألفراد الراغبني في عرض جتاربهم 

ومبادراتهم.
الراصد  برنامج  مدير  عساف  عمر  وق��ال 
التربوي في مركز ابداع املعلم "أن املؤمتر ركز 
شعار  وحمل  نسوي  منظور  من  التربية  على 
من  مجموعة  للتحرر"،ودعا  ك���اداة  التربية 
التربويني واألكادمييني للمشاركة في اللجنة 
ل��اس��ت��ف��ادة من  ال��ت��ح��ض��ي��رات   املسئولة ع��ن 

خبراتهم و الغناء النقاش.
والقت املنسقة في املركز ها القبج كلمة ، 
اكدت فيها على األهمية التي يكتسبها املؤمتر 
هذا العام بعد قبول فلسطني دولة في األمم 
التربية كأداة  املنشودة من  املتحدة واألهمية 
أساسي  كمقياس  امل��رأة  وحت��رر  اإلنسان  لتحرر 

لتحرر الشعوب.
برنامج  م��دي��رة  ح��م��دان  انتصار  قدمت  و 
واملنسقة  امل��رك��ز   في  االجتماعية  املسؤولية 
فيها  تناولت  كلمة  جسور  لشبكة  اإلقليمية 
أهمية الدور الذي تضطلع به التربية في كل 
املجتمعات ، وأشارت إلى منطني من االجتاهات: 
االنفتاح دون قيود واالجتاه نحو االنغاق الذي 
يسعى لتكريس مصاحله وفرض سيطرته على 
التربية واملناهج ليتابع سيطرته على املجتمع 

ومقاومة أي تغيير ضروري.
سياسات السلطة التربوية

ابو  محمد  د.  ش��ارك  االفتتاح  جلسة  ف��ي 
ال��ذي  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل  زري���د 
مع  لبناء شراكة حقيقية  ال���وزارة   أكد سعي 
تأسيسها  ومنذ  ال���وزارة  "أن  ،واض��اف  املجتمع 
س��واء  امل���رأة  دور  لتعزيز  واض��ح��ا  هدفها  ك��ان 
دور  و  اإلن�����اث  بتعليم  االه��ت��م��ام  ح��ي��ث  م���ن 
فخورة  ال��وزارة  أن  مؤكدا  كتربويات  املعلمات 
مبا حققته على هذا الصعيد ،حيث أثبتت 
امليادين". ك��ل  ف��ي  العطاء  سفيرة  أنها  امل���رأة 

وتابع احلديث حول سياسات السلطة التربوية 
واملتمثلة بعدم التدخل في املناهج، وترك األمر 
ألصحاب االختصاص من أكادمييني وتربويني، 
وفقًا  واملفاهيم  القيم  رس��م  ف��ي  وتوجهاتهم 

للنظام السائد.
ال��وزارة  أن  إل��ى  التربية  وزارة  وكيل  وأش��ار 
الكثير  م��ع  التعامل  منطية  بتجاوز  معنية 
من القضايا بشكل مسلم به ،فهي مع التعلم 
وامل��س��اواة  التحرر  أهمية  وم��دى  إنساني  كحق 
مع أن للمؤمتر طابعًا نسويًا إال أن للرجال دور 
ينطلق من أرضية مشتركة للرجل واملرأة في 

التربية والوطن والتحرر .
كلمة ام جهاد

باسم  جهاد(  )أم  الوزير  انتصار  وحتدثت 
كشريك  الفلسطينية  للمرأة  ال��ع��ام  االحت���اد 
رئيسي في شبكة جسور وتوقفت عند املرحلة 
الشعب  يعيشها  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
الوطني   النضال  في  امل��رأة  ودور  الفلسطيني 
من جهة وكذلك دورها في العملية التربوية 
في األسرة واملدرسة واملجتمع وبعد استعراضها 
الفلسطينية  امل����رأة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للمخاطر 
ال��ذي  العربي  النسوي  امل��ؤمت��ر  عند  توقفت 
أكدت على احلق في املشاركة وصناعة القرار 
وفي التربية والتعليم والصحة والثقافة ،كما 
التربية  وزراه  به  الذي تضطلع  للدور  أش��ارت 
الفلسطينية  بالفتاة  النهوض  في  والتعليم 
العملية  ف���ي  امل�����رأة  ب����دور  ي��ت��ص��ل  م���ا  ف���ي  أو 
مكانة  تطور  إل��ى  وأش���ارت  برمتها.  التربوية 
ودور املرأة في السلطة الوطنية الفلسطينية 
كل  أك��دت  حيث  مشاركتها  تطوير  خال  من 
القوى والفعاليات في مؤمتر العربي النسوي 

مؤمتر موسع ملناقشة التربية من منظور نسوي بحضور رسمي وأكادميي

ب��امل��رأة في  الكوتا اخل��اص��ة  على ض���رورة رف��ع 
ما  ال��ى  لتصل  والوطني  التشريعي  املجلسني 

يقل عن %30.
اجللسة األولى

 نحو نظرة مغايرة للتربية
وبعد انتهاء جلسة االفتتاح بدأت الفعاليات 
الرسمية للمؤمتر بجلسته األولى بعنوان : نحو 
"نظرة مغايرة للتربية" أدارتها آمال خريشة 
مديرة جمعية املرأة العاملة للتنمية وحتدث 
والتقومي  القياس  مركز  مدير  مرة  فريد  بها 
في جامعة القدس املفتوحة حول دور التربية 
في التحرر أو تكريس االضطهاد منوهًا ملفهوم 
إلى دور  القهر، وتطرق  وتربية  التحرر  تربية 
املؤسسات الرسمية وغير الرسمية في التربية 
للتربية  حدثت  التي  التغيرات  إل��ى  وتطرق 
ح��ي��ث أص��ب��ح��ت ش��ام��ل��ة وم��ت��خ��ط��ي��ة ل��ل��زم��ان 
 . لإلنسان  تطلع  اجلغرافية  واحل���دود  وامل��ك��ان 
وعن الفرق بني تربية التحرر وتربية القهر، 
التخلص من  أن األول��ى تتركز على  قال مرة" 
الظلم والتحرر واألخرى تهدف لتكريس الظلم 
وتتأقلم مع الواقع املوجود وال تثور عليه وتركز 

على املعلومات .
 ثم ق��دم  رام��ي سامة أستاذ غير متفرغ 
في  الثقافية  وال��دراس��ات  الفلسفة  دائ��رة  في 
القطان  م��رك��ز  ف��ي  وب��اح��ث  ب��ي��رزي��ت  جامعة 
للبحث والتطوير التربوي ورقة عمل بعنوان 
ا"لليبرالية اجلديدة ومجتمع االستهاك"، و 
وأث��ره على  التعليم  ركز فيها على خصخصة 
إل��ى  ال��ن��اس  جميع  ووص����ول  بالتعليم  احل���ق 
التعليم، وتطرق أيضا إلى ضرورة تبني الدولة 
أو احلكومة ملراكز البحث العلمي لكي ال يهيمن 
عليها من قبل القطاع اخلاص ولكي ال حتول 

القيم إلى استهاكية.
اجللسة الثانية: التعليم كحق 

إنساني وأداة لتحرر املرأة
كحق  التعليم  ت��ن��اول��ت  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ل��س��ة 
إنساني وأداة لتحرر املرأة بإدارة سريدة حسني 
الدكتورة  ،وقدمت  امل��رأة  ش��ؤون  مديرة طاقم 
هالة اليمني منسقة برامج الطفولة املبكرة في 
كلية التربية ومديرة فرقة الدراما في جامعة 
التعليم  بعنوان  مداخلتها  وكانت  حلم  بيت 
وت��وظ��ي��ف��ه ف��ي حت��ري��ر اإلن���س���ان . وامل��داخ��ل��ة 
دك��ت��ورة  وه��ي  رب���اح  فاطمة  قدمتها  الثانية 
التعليم  بعنوان  االجتماعي  النفس  علم  في 
قدمت  و  واملساواة  للتحرر  وأداة  إنساني  كحق 
الدكتورة علياء عسالي رئيسة قسم التربية 
التربوية  العلوم  كلية  في  الدنيا  األساسية 
بعنوان  ورق���ة  الوطنية  ال��ن��ج��اح  جامعة  ف��ي 
واملمارسة  اخل��ط��اب  ب��ني  التعليم  ف��ي  امل��س��اواة 
الوطني  املعهد  ع��ام  مدير  الفار  شهناز  د.  أم��ا 
في  امل��س��اواة  بعنوان  ورق��ة  فقدمت  للتدريب 

املناهج املدرسية واجلامعية.
اجللسة الثالثة: دور التربية 

والتعليم غير الرسمي
زي����دان،  اب��ت��س��ام  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ل��س��ة  ادارت 
للمراة  ال��ع��ام  ل��احت��اد  ال��ع��ام��ة  االم��ان��ة  عضو 
الورقة  الفلسطينية، وقدم فيها عمر عساف 
األول�����ى م���ن إع�����داد ح��س��ن ل�����دادوة ح���ول دور 
 ، التربوية  العملية  في  املجتمعية  املؤسسات 

التربية  تتحمله  الذي  الهام  ال��دور  على  وأكد 
في احلالة الفلسطينية، وانطلق من أن وظيفة 
التربية هي املساهمة في التحرر، ثم توقف عند 
دور املدارس بتنوعها حكومية وأهلية، ومدارس 
وك��ال��ة ال���غ���وث، ث��م اس��ت��ع��رض دور األح����زاب 
مرحلتي  بني  مميزا  التربية  في  السياسية 
النهوض في السبعينات والثمانينات من القرن 
ببلورة  األح���زاب  فيه  وال��ت��ي ساهمت  امل��اض��ي 
الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية في 

سياق الصراع مع االحتال.
 وقدمت أمل جمعة مسئولة اإلعام املرئي 
امل��رأة ورق��ة بعنوان  واملسموع في طاقم ش��ؤون 
خالها  تناولت  التربية،"  في  اإلع��ام  "دور 
دور وسائل اإلعام في تربية النشء وتزويده 
تعزيز  في  توظف  أال  ميكن  ومفاهيم  بقيم 
قيمه وأهدافه الوطنية واالجتماعية، وأشارت 
إلى خضوع األسرة ملؤثرات وسائل اإلعام التي 
جتعل منا مجتمعا استهاكيا خصوصا في ظل 
ضعف إمكانيات وسائل اإلعام الفلسطينية 
احمللية وعدم قدرتها على املنافسة في اإلنتاج 

اإلعامي املتميز.

اجللسة الرابعة
في اجللسة الرابعة ناقش املؤمتر التربية 
وأدارتها حنان  رؤى مستقبلية  املرأة  وقضايا 
أبو غوش عضو جلنة جسور وقدمت خالها 
قدمها  ورق����ة  أول���ه���ا،  ك���ان  ع��م��ل  أوراق  ث���اث 
الدكتور عبد الرحيم الشيخ أستاذ الفلسفة 
التربية  فيها  وت��ن��اول  زي��ت  بير  جامعة  في 
واملؤسسة  املجتمع  أن  مؤكدا  نقدية  بنظرة 
ال  األم���ور  مظهر  على  غالبا  ت��رك��ز  الرسمية 
تأنيث  أو  التعليم  تأنيث  مثل  من  جوهرها 
اخل���ط���اب أو ع���دد ال����وزي����رات ف���ي احل��ك��وم��ة 
املظاهر  أن كل هذه  الشيخ  وأض��اف  وغيرها. 
لم تغير من التربية التي تتصف بالذكورية 
العاقات  مدير  زي��اد عثمان  وق��دم  بامتياز. 
التعليم  جتربة  نابلس  محافظة  في  العامة 
الشعبي  التعليم  مفهوم  واستعرض  الشعبي، 
الذكور  على  واقتصاره  واحلرفة  والكتاتيب 
وتوقف عند االنتفاضة الفلسطينية األولى 
أواخ��ر 1987 وع��رض باستفاضة عن جتربة 
التعليم الشعبي التي بدأ العمل بها كتحدي 
الغ����اق امل�����دارس ال����ذي ان��ت��ه��ج��ه االح��ت��ال  
الفلسطينية.  األجيال  لتجهيل  منه  وسعى 
وركز على دور املرأة الفلسطينية في منوذج 
كانت  ال��ث��ال��ث��ة   وال��ورق��ة  الشعبي.  التعليم 
بعنوان تعليم املرأة الفلسطينية بني التربية 
الرسمية والثقافة االجتماعية وقدمتها أمنة 
مديرية  في  تربوية  مشرفة  وه��ي  كياني- 
وزارة  توجهات  وتناولت  جنني-  في  التربية 
املرأة  ودور  مكانة  لتعزيز  والتعليم  التربية 
الفتيات  تعليم  التربية سواء من حيث  في 
أو دور املعلمات في املدارس الرسمية وتوفير 
مساحة أوسع للمرأة في املناهج الفلسطينية. 
ودار نقاش عميق من قبل املشاركني في املؤمتر 
وأكدت إجمالي املداخات على ضرورة تعزيز 
وت���ع���اون ك��اف��ة م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع ال��رس��م��ي��ة 
واألهلية والشعبية في النهوض بواقع التربية 
من خال حتمل األطراف ملسؤولياتها وحتقيق 
املشاركة الفاعلة بعيدا عن اإلقصاء ومن اجل 
أن تقدم التربية للمجتمع إنسانا معتزا بتراثه 

وهويته ومدركا للبعد اإلنساني وفاعا وقادرا 
على العطاء، و اكد احلضور على ضرورة تعميق 

التربية وتعزيز وتطوير مكانتها فيها.
ورشات عمل مبشاركة رسمية

عقدت  للمؤمتر  األساسية  اجللسات  بعد 
وأف��راد  مؤسسات  نظمتها  عمل  ورش���ات  ع��دة 
وكان من أبرزها ورشة حول دور األحزاب والقوى 
الدكتور  فيها  وشارك  التربية،  السياسية في 
صبري صيدم - نائب أمني سر املجلس الثوري 
عضو   - ج��رار  خالدة  والنائبة  فتح-،  حلركة 
ورضا   ، الشعبية-  للجبهة  السياسي  املكتب 
ع���وض ال��ل��ه ع��ض��و امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي حل��زب 
أبو غوش مسئول  ونهاد  الفلسطيني،  الشعب 
الدميقراطية  اجلبهة  في  والتثقيف  اإلعام 
األسيرة  عليان  عطاف  و  فلسطني،  لتحرير 

احملررة من اجلهاد اإلسامي. 
وهذه الورشة التي تولى إدارتها رفعت صباح 
مدير عام مركز إبداع املعلم أكد فيها املشاركون 
على الدور الهام الذي لعبته وتلعبه األحزاب 
السياسية والقوى الوطنية في التربية النشء 
وضرورة النهوض بهذا الدور وتطوير التربية 

والنهوض بها وتعزيز مكانة املرأة فيها. 
 العنف ضد املرأة

وجرى عقد ورشة حول العنف ضد املرأة، 
وورشة أخرى بعنوان  نظمتها شىبكة جسور، 
مقاوم  جيل  إلنشاء  التعليم  توظيف  آليات 
جانب  ال��ى  شواهنة،  وف��اء  التربوية  نظمتها 
التجارب  م��ن  العديد  ق��دم��ت  العمل  ورش���ات 
املسرحية فقدمت جمعية مدرسة  والعروض 
امل��رأة  دور  تفعيل  ف��ي  عملها  جتربة  األم��ه��ات 
املجتمعية  للتنمية  حوار  مؤسسة  و  التربوي 
جتارب نسوية ريادية، وقدم احتاد جلان املرأة 
كنفاني  غسان  ري��اض  من��وذج  الفلسطينية 
كاداة للتربية والتحرر، و جلان العمل الصحي 
قدم عن السياحة الوطنية، أما جمعية تنمية 
املراة الريفية فقدمت عرضا ملسرحية كفى " 
والتي عاجلت العنف ضد املراة" و حول بحث 
العربية  اللغة  منهاج  في  امل��رأة  ح��ول  به  ق��ام 
ق��دم��ه د. ع��م��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن م��ن م��دي��ري��ة 
مركز  قدم  و  قباطية.  في  والتعليم  التربية 
ان��س��ان ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة ال��ق��دس جت��رب��ت��ه في 
املجتمعات  في  وال��رج��ل  امل��راة  مساق  تدريس 
االن��س��ان��ي��ة ام��ا ط��اق��م ش���ؤون امل���راة فقد قدم 
التوعوية  واللقاءات  التدريبات  جتربة  عن 
الطالبات  حت��دي  ح��ول  بها،  ويقوم  ق��ام  التي 
ق��دم قسم  للحياة  امل��ن��ش��ود  واألم���ل  ل��إلع��اق��ة 
اإلرشاد والتربية اخلاصة في مديرية التربية 
والتعليم في جنوب نابلس، اما مدرسة تفوح 
االساسية للبنات فقد قدمت مسرحية بعنوان 
من  امي��ان جبريل  السيدة  اما  ملن"  "املكافئة 
دمى  ملسرح  عرضا  قدمت  فقد  تفوح  قرية 
وح��ول  الفتيات  تعليم  اهمية  فيها  عاجلت 

ذوي االعاقة.
توصيات

مسار  تناول  ختاميا  بيانا  املؤمتر  واص��در 
جلسات وورشات عمله وابرز احملاور التي تناولها. 
واحتوى على تنوع مشاركيه اللذين بلغوا 500 
مشارك ومشاركة من مختلف محافظات الضفة 
وب��ح��ض��ور رس��م��ي وأه��ل��ي وأك���ادمي���ي م��ت��ن��وع. 
عن  الصادرة  التوصيات  اب��رز  البيان  وتضمن 
العمل  أهمها: ضرورة  والتي  التنويرية  األيام 
على تشكيل منتدى نسوي تربوي فلسطيني 
 ،2013 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  األول  ل��ق��اءه  يعقد 
املؤمترات  هذه  مثل  عقد  تكرار  على  والعمل 
والتركيز فيها على عناوين محددة يتناولها 
كل لقاء، وتفعيل دور احلركات النسوية اجتاه 
لتكريس  والسعي  والتعليم  التربية  قضايا 
على  التأكيد  و  للتحرر  أداة  التربية  مفهوم 
مكونات  ب��ني  واحلقيقية  الفاعلة  امل��ش��ارك��ة 
املجتمع الرسمية واألهلية في رسم السياسات 
في  امل���رأة  ودور  مكانة  يعزز  ومب��ا  التعليمية 
السياسية  والقوى  األح��زاب  وحتمل  التربية 
عموما،  بالتربية  يتعلق  فيما  مسؤولياتها 
أنصارها وجمهورها مبا يعزز  وبالتركيز على 

تربية التحرر الوطني واالجتماعي.

طوباس - تقرير علي سمودي - ينتاب 
ال��ق��ل��ق واخل����وف رع����اة امل��اش��ي��ة ف��ي االغ����وار 
ال���ش���م���ال���ي���ة م����ع ات����س����اع ن���ط���اق احل���م���ات 
االسرائيلية التي تستهدفهم حتى اصبحت 
رزقهم  م��ص��در  ت��ه��دد  يومية  ظ��اه��رة  تشكل 
من  واس��ع��ة  ق��ط��اع��ات  الع��ت��م��اد  ومعيشتهم 
تربية  على  االغ���وار  ف��ي  االصليني  السكان 

الثروة احليوانية . 
ومع اغاق مساحات واسعة من االحراش 
وم��ن��اط��ق ال��رع��ي ، جل���ات ق����وات االح��ت��ال 
لتضييق اخلناق على مربي الثروة احليوانية 
ابراهيم  امل��واط��ن  وق��ال   ، حركتهم  وتقييد 
دراغ���م���ة " ان ال���واق���ع اص��ب��ح م��أس��اوي��ا الن 
، فقد  ك��ل خ��ط��وة  ف��ي  االح��ت��ال يحاصرنا 
اغلق املناطق التي تستخدم للرعي وياحقنا 
في املناطق املتبقية للضغط علينا للرحيل 
والتخلي عن اراضينا "، واضاف " االحتال 
يدرك ان حياتنا تعتمد على توفر املراعي 
ل���ذل���ك ي��ب��ت��دع ك���ل ي����وم اش���ك���اال ج��دي��دة 
حملاربة مصدر رزقنا ليرغمنا على الرحيل 

القسري ".
استهداف مستمر 

وت���ت���ع���رض م��ن��ط��ق��ة االغ���������وار حل���رب 
العام  خال  وتيرتها  تصاعدت  اسرائيلية 
اجل��اري وفق مخطط االحتال  كما يقول 
فتحي  األغوار”  “أنقذوا  ح��م��ل��ة  رئ��ي��س 
األرض  على  السيطرة  بهدف  خ��ض��ي��رات، 
ل��ت��س��ه��ي��ل عمليات  م��ن��ه��ا  س��ك��ان��ه��ا  وط����رد 
االستهداف  وفي ظل  االستيطاني،  التوسع 
، يؤكد  ل��ل��ث��رون احل��ي��وان��ي��ة  االس��رائ��ي��ل��ي 
تعني  تلك  إسرائيل  سياسة  ان  خضيرات 
استهداف آخر معقل إلنتاج وتربية األبقار 
البلدية بفلسطني، وتستهدف كذلك مكّونا 
اجتماعيا من املجتمع الفلسطيني “وهذه 
الطبقة هي البدو املزارعون والرعاة الذين 
بهذه  الفلسطيني  للحق  اإلثبات  ورقة  هم 

األرض”.
الفلسطيني  امل��رك��ز  اح��ص��ائ��ي��ات  ووف���ق 
االغوار  فان منطقة  القانونية،  للمساعدة 
احلمراء  اللحوم  من   %25 نسبته  ما  تنتج 
الفلسطيني،  للمجتمع  األلبان  ومنتجات 
وب��ال��ت��ال��ي ف���إن امل��س��اس ب��ه��م ي��ع��د مساسا 
ب��األم��ن ال��غ��ذائ��ي وب��امل��ص��ادر االق��ت��ص��ادي��ة 
تقويض  الى  إضافة  الفلسطيني،  للشعب 
قيام الدولة وهو الهدف اآلخر من السياسة 

اإلسرائيلية.
اجراءات تعسفية 

 وخال التدريبات العسكرية االخيرة 
لاحتال في االغوار ، يقول رئيس جلنة 

معركة االغوار مستمرة  .... وحمالت اسرائيلية متعددة لفرض الترحيل القسري
اقدم  االسعد  احمد  االستيطان  مواجهة 
من  املزيد  على  االستياء  االحتال على 
االراضي الزراعية واملراعي بحيث اصبحت 
مناطق عسكرية مغلقة يحظر استخدامها 
واالقتراب منها حتى بعد انتهاء التدريبات 
"، ويضيف " ان االحتال ميارس سياسة 
الواقع حتى يضيق كل سبل  فرض االمر 
يرفضون  الذين  املواطنني  على  العيش 
ومقومات  اراضيهم  عن  والتخلي  الهجرة 

حياتهم ". 
وسجل خال الشهر املاضي قيام قوات 
مربي  م��ن  ال��ع��دي��د  باحتجاز  االح��ت��ال 
بهم  والتنكيل  املنطقة  وب���دو  امل��واش��ي 
وق��ال   ، املنطقة  ف��ي  التنقل  م��ن  ملنعهم 
امل��واط��ن ج��م��ال زي����دان " ط���وال عمري 
وفجأة  املنطقة  ف��ي  ماشيتي  ارع��ى  وان��ا 
للقانون  خ��رق��ا  يشكل  ال��ت��ن��ق��ل  اص��ب��ح 
مرات  عدة  اجلنود  اوقفني  االسرائيلي 
املاشية  وم��ص��ادرة  باالعتقال  وه��ددون��ي 
اذا اقتربت من املنطقة "، ويكمل " انه 
حصار مبرمج مع منع صهاريج املياه من 

الوصول ملناطقنا ". 
وذكر املوطن محمود دراغمة ، ان اجلنود 
احتجزوه مع ماشيته ثاث ساعات واعتدوا 
دخ���ول منطقة  ب��ذري��ع��ة  ب��ال��ض��رب  عليه 
الذي يعيش  دراغمة   ،" مغلقة  عسكرية 
في املنطقة منذ 60 عاما ، اضاف " كلما 
اجل��ن��ود  ي��اح��ق��ن��ي  منطقة  ف��ي  تنقلت 
اي��ج��اد مرعى  ع��ن  ع��اج��زا  اصبحت  حتى 

ملاشيتي ".
مصادرة وغرامات 

ان   ،" االغ����وار  "ان���ق���ذوا  وت��ؤك��د حملة 
االح���ت���ال اص��ب��ح ي��رص��د ح��رك��ة ال��رع��اة 
العقوبات عليهم حتى  ويتفنن في فرض 
 ، باهظة  مالية  مببالغ  غ��رام��ات  واص���دار 
احليوانية  الثروة  ان   " خضيرات  واض��اف 
ال��غ��رام��ات ال  ت��واج��ه خ��ط��را حقيقيا الن 
للمواطنني  بالغة  معاناة  وتسبب  حتتمل 
الذين ال يوجد لهم مصدر رزق اخر ، واشار 
خضيرات الى ان سلطات االحتال صادرت 
واحتجزت خال شهر تشرين الثاني املاضي 
ن��ح��و 150 ب��ق��رة م���ن م���راع���ي امل��واط��ن��ني 
ومستوطناتهم  معسكراتهم  إلى  واقتادوها 
اصحابها  دف��ع  بعد  اال  سبيلها  يخلوا  ول��م 

غرامات باهظة .
امل��واط��ن مصطفى دراغ���م���ة،  إن  واف����اد 
س��ل��ط��ات االح���ت���ال ص����ادرت ح��وال��ي مئة 
رأس من الغنم له ولشقيقه ورفضت اخاء 
سبيلها حتى يدفع  5 آالف دوالر، وقال " انه 

اجراء تعسفي وخطير واالحتال يضييق 
اخلناق علينا وال جند حا سوى الدفع حتى 

ال تتضاعف خسارتنا ".
وع���ززت ق��وات االح��ت��ال م��ن انتشارها 
من  فريق  مبشاركة  الرعوية  املناطق  في 
الدرويات يطلق عليهم حراس املستوطنات 
 ، الرعوية(  املناطق   ( الطبيعة  وح���ّراس 
محاربة  في  يتشاركون  انهم  االسعد  واك��د 
مبصادرة  ويقومون  ال��رع��اة   عيش  لقمة 
جميع امل��واش��ي وخ��اص��ة األب��ق��ار وي��ّدع��ون 
أنها مناطق عسكرية إسرائيلية مغلقة أو 
، ويقول " لديهم قدرة على  أراض��ي دولة 
في  مآربهم  تتحقق  حتى  تهمة  اي  تلفيق 
الضغط على الرعاة والبدو للرحيل تفاديا 

لتلك اجلرائم".
منع املياه 

وف���ي ن��ف��س ال��س��ي��اق ، ي��ع��ان��ي سكان 
االغ����وار م��ن نقص ح��اد ف��ي امل��ي��اه رغم 
باملياه  مناطق غنية  في  يقيمون  انهم 
االحتال  عليها  يسيطر  التي  واالب���ار 
واملستوطنني ، ورغم ذلك فإنهم يسعون 
حلرمان سكان املنطقة من التزود مبياه 
ويدفعون  يشترونها  ال��ت��ي  ال��ص��ه��اري��ج 
ثمنها ، وافاد رئيس مجلس قروي املالح 
وامل��ض��ارب البدوية ع��ارف دراغ��م��ة ، ان 
امل��ي��اه اص��ب��ح��ت مم��ن��وع��ة ف��ي املنطقة 
فاالحتال لم يكتف بنهب منابع املياه  
ومؤخرا استخدم سياسة منع الصهاريج 
م��ن ت��وزي��ع امل��ي��اه ح��ت��ى ع��ل��ى امل��ض��ارب 
مستحيلة  احلياة   " واض��اف   ، البدوية 
في االغ��وار دون مياه ولذلك يستخدم 
من  ليحقق  ال��وس��ي��ل��ة  ه���ذه  االح���ت���ال 
الهدم  ما عجزت عنه سياسات  خالها 

واالقتاع ".
الكمائن  االحتال  دوري��ات  وتنصب 
 - ال��ل��ه  عبد  علي  وي��ق��ول   ، للصهاريج 
صاحب صهريج - " اصبحت غير قادر 
على العمل ففي اخر مرة صادر االحتال 
دفعت  حتى  اسبوعني  مل��دة  الصهريج 
غرامة مالية باهظة "، في نفس الوقت 
البدو  ومضارب  اخل��رب  اجلنود  يداهم 
ويهدر ما تخزنه من مياه ، وقال عارف 
دراغمة " في كل يوم يداهمون منطقة 
التي  حتى  املياه  على  يعثرون  وعندما 
حياتهم  وام��ور  للشرب  االهالي  يخزنها 
وح��رم��ان  بسكبها  يقومون  وماشيتهم 

اجلميع حتى من ماء الشرب ".
انقذوا االغوار 

ومع توزيع االخطارات لهدم منازل 

وبركسات جديدة ، وصدور املزيد من 
انذارات االخاء والطرد ، اكد محافظ 
الدكتور  الشمالية  واالغ��وار  طوباس 
مروان الطوباسي " ان االحتال ميكنه 
ان يحاصر حتى لقمة العيش ومينع 
ل��ن يتخلوا  اه��ال��ي االغ���وار  امل���اء لكن 
عن  ويدافعون  وحياتهم  ارضهم  عن 
االح��ت��ال   " واض���اف   ،" مستقبلهم 
بكل  جرائمه  نقاوم  ونحن  يحاصرنا 
السبل فالقيادة والدولة الفلسطينية 
ستقدم ك��ل اش��ك��ال ال��دع��م وامل����ؤازرة 

لتبقى االغوار فلسطينية ".
الطوباسي وهو يشرف على توزيع 
 ، االغ��وار  الهالي  والدعم  املساعدات 
قال " معركتنا في االغ��وار مفتوحة 
وم��ت��ع��ددة االش���ك���ال ول��دي��ن��ا حت��رك 
مستمر شعبي ورسمي واغاني وقانوني 
الفشال مخططات االحتال ، وهناك 
اتصاالت على مستوى دولي ليتحرك 
التي  االنتهاكات  ه��ذه  لوقف  العالم 

ترتقي ملستوى جرائم احلرب ".
عارف  املالح  رئيس مجلس  وق��ال   
من  االحتال  م��ارس  مهما   " دراغمة 
سياسات واساليب سنبقى في ارضنا 
وندافع عنها ورسالتنا للعالم املتباكي 
على حقوق االنسان بضرورة التحرك 
النقاذ االغوار فنحن بشر ننتمي لهذا 
الكوكب ولن نعيش اال في ارضنا حتى 

لو جعنا وحرمنا قطرة املاء".
وأوض�����ح خ��ض��ي��رات أن اخل��ط��ورة 
ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك ت��ك��م��ن ل��ي��س��ت ف��ي 
ه��ذه امل��ص��ادرة فحسب بل في إره��اق 
املواطنني اقتصاديا والضغط عليهم 
لترحيلهم، حيث إن عددا كبيرا من 
محاصرتها  أثناء  تنفق  املواشي  هذه 
واحتجازها وجزءا منها يهرب وال تتم 

السيطرة عليه.
وأضاف أن املواطنني يدفعون مبالغ 
طائلة كغرامات السترجاعها تتراوح 
ل��ل��رأس،  وم���ائ���ة دوالر  ب���ني خ��م��س��ني 
مكثت  م��ا  إذا  يوميا  دوالرا  وأرب��ع��ني 
ول���م ي��دف��ع صاحبها  ف��ت��رة ط��وي��ل��ة 

الغرامة.
وتعيش مناطق األغوار الفلسطينية 
عام  منذ  ممنهجة  تهويد  عمليات 
1967، حيث تتم السيطرة تدريجيا 
وتسرق  البيوت  وتهدم  األراضي  على 
عبر  الزراعية  األراض��ي  وتدمر  املياه 
التوسع  أج��ل  م��ن  والتخريب  احل��رق 

االستيطاني.

للصحافة  ال���رواد  الكتوت-  غسان  نابلس- 
الفنون اجلميلة في  واإلع��ام - افتتحت كلية 
معرضًا ألعمال  امس  الوطنية  النجاح  جامعة 
"جتليات  بعنوان  اخل��زف،  فن  تخصص  طلبة 
إبداعية على الباط اخلزفي"، وذلك برعاية 
رئيس اجلامعة الدكتور رامي حمد الله، وبدعم 

من شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(.
وش����ارك ف��ي اف��ت��ت��اح امل��ع��رض ن��ائ��ب رئيس 
محمد  ال��دك��ت��ور  املجتمعية  ل��ل��ش��ؤون  اجل��ام��ع��ة 
الدكتورة  التعاون  مؤسسة  ع��ام  ومدير  حنون 
تفيدة اجلرباوي والدكتور غاوي غاوي ممثا عن 
عميد كلية الفنون، وعدد من ممثلي املؤسسات 
احمللية في املدينة وأعضاء الهيئة التدريسية 

في كلية الفنون وحشد من طلبة الكلية.
وي���ه���دف امل���ع���رض اخل����اص ب��ط��ل��ب��ة ال��س��ن��ة 
التعريف  إل��ى  اخل���زف،  ف��ن  بتخصص  الثالثة 
بتقنية الرسم على الباط باستخدام األصباغ 
الزجاجية ضمن تأثيرات وتقنيات جتمع بني 
على  اخلطاطني  لكبار  خطية  لوحات  تنفيذ 

افتتاح معرض »جتليات إبداعية على البالط اخلزفي« في جامعة النجاح

ينفذها  مبتكرة  تصاميم  وب��ني  اخل��ام��ة،  ه��ذه 
الطالب ضمن رؤية خاصة وتقنيات عالية.

وضّم املعرض بني جنباته عددًا من اللوحات 

حميدات،  إس���راء  الطلبة  إن��ت��اج  م��ن  اخلزفية 
وس��ام بوزية،  ربايعة،  وزي���اد  ي��ون��س،  وأس��م��اء 
وعبير كببجي، وكفا خريشي، ومحمد حايقة، 

وجناح عياش، وهبة ع��واد، حيث يشرف على 
تدريب الطلبة االستاذ كمال زيدان.

الضيوف  ق��ام  االفتتاح،  شريط  قص  وبعد 
أعمال  للتعرف على  املعرض  زواي��ا  بني  بجولة 
ال��ط��ل��ب��ة، ح��ي��ث ع��ب��ر ال��ض��ي��وف ع��ن اعجابهم 
مبا شاهدوه، ووصفوا أعمال الطلبة بالدقيقة 
واجلميلة وذات األفكار اخلاقة، وبعدها توجهوا 
لزيارة منجرة الكلية والتي يتدرب فيها الطلبة 
على إنتاج األعمال الفنية باستخدام األخشاب، 
وتعرفوا على التقنيات التي تتوفر فيها، وفي 
التقديرية  الهدايا  تقدمي  مت  امل��ع��رض  ختام 
املصنوعة من اخلزف إلى الدكتورة اجلرباوي والى 

ممثلة بلدية نابلس عصماء املصري.
اجلامعة  في  اخل��زف  فن  تخصص  أن  يذكر 
يعتبر الوحيد الذي مينح درجة البكالوريوس 
كتخصص مستقل على مستوى الوطن، وصمم 
مبنهجية تعمق الثقافة الوطنية لدى الطالب 
واكبتا  اللتني  والفخار  اخلزف  خامة  خال  من 

مسيرة األجيال في فلسطني على مرّ العصور.

نابلس - علي حنني - املنهل للصحافة واالعام 
- على الطريق اإلقليمي الشرقي الذي يربط بيسان 
نهر  الغربية، مبحاذاة  الضفة  امليت في  البحر  مع 
األفق  في  وتلوح  تقصر،  أو  املسافة  تطول  األردن، 
تال من األتربة، تولد لديك شعورًا بأن هناك أعمااًل 
ومشاريع اسكانية، لكن سرعان ما يتضح لك عكس 
ذلك، فبعد تسلق الطريق الوعرة وسط هذه األكوام 
املنشأة حديثُا، يرتفع بك البصر جلبل من احلجارة 
الصغيرة املتراكمة على شكل هرمي، تواصل الصعود 
ال��ذي قطع  الهرم  رأس  إلى  لتصل  متعثرة،  بخطًى 
لنشاهد  اعتليناها  صغيرة  طريقًا  ليشكل  رأس��ه 

هذا العمل الرائع.
الفلسطينية، على  إلى األغوار  وخال وجهتنا 
الشرقي من مدينة  الشمال  إلى  بعد 12 كيلومترا 
التي  العوجا"،  "خربة  في  املسير  بنا  حط  أريحا، 
تنخفض 160 مترا حتت مستوى سطح البحر، ويبلغ 
تعداد سكانها خمسة آالف نسمة، تتربع على مساحة 
تقدر بحوالي 120 ألف دومن، منها 20 ألفًا صاحلة 
وذلك  فقط،  دومن  ألف   12 منها  يستغل  للزراعة، 
بسبب عدم توفر مياه ري كافية ليتم استصاح 

جميع األراضي الزراعية هناك.

سد العوجا الترابي ... السد األول في فلسطني لتجميع املياه
وزارة  ق��دم��ت  ال��ظ��اه��رة،  ه���ذه  ع��ل��ى  وللتغلب 
التجربة  الترابي"،  العوجا  "سد  مشروع  الزراعة، 
األولى في فلسطني التي توفر مياه األمطار الفائضة 
في فصل الشتاء، لتروي أراضي املزارعني العطشى 
في الصيف احلارق، في خطوة لبث احلياة في هذا 
الركن البعيد من الباد، الذي ترك وحيدًا في وجه 

مطامع اإلسرائيليني.
قرصنة املياه اإلسرائيلية

املهندس  يحدثنا  الترابي  السد  قمة  أعلى  من 
فهمي جنوم )56 عاما( - من دائ��رة زراع��ة أريحا- 
إنشاء  سبب  ع��ن  العوجا،  مجلس  م��ع  وبالتنسيق 
أكبر ينابيع  العوجا  نبعه  السد: حيث كانت  هذا 
فلسطني تضخ الفي متر مكعب في الساعة، تغذي 

أراضي املزارعني وتفيض عن حاجتهم،
آب��ار  ول��ك��ن االح��ت��ال جففها ع��ن ط��ري��ق حفر 
إلى انخفاض مياه  ارتوازية في محيطها، مما أدى 
ري املزروعات من اآلبار االرتوازية لتقتصر على ري 

مساحة تقدر بألف ونص من الدومنات.
ويؤكد جنوم أن هذه املنطقة مناسبة إلقامة 
السد، من ناحية طبيعة التضاريس واملرتفعات 
التي تساعد على انسياب مياه األمطار لتتجمع 

ف��ي امل��ك��ان املخصص لها خلف ال��س��د، وال���ذي مت 
من  ك��وب  750ال���ف  استيعاب  ليستطيع  جرفه 
أنها  على  تصنف  ألن��ه��ا  مناسبة  وك��ذل��ك  امل���اء، 
لم  ال��ذي  اإلحتال  سيطرة  خ��ارج  "أ"،  منطقة 

يعارض على املشروع.
آلية عمل السد

من  نشاهده  ما  ل�"القدس"  فهمي جنوم  يصف 
مساحات  جرفت  املقابلة  اجلهة  ففي  السد،  أعلى 
ذل��ك-  األم���ر  تطلب  إذا  للتوسيع  -قابلة  شاسعة 
مينع  للمياه  طبيعي  جتميع  "ح�����اووز"  لتشكل 
بناؤه على  والذي مت  الترابي،  السد  تسربها وجود 
12ljnh وعرضه ثمانية أمتار،  شكل هرم قاعدته 
رصف بحجارة صغيرة تضمن عدم اجنراف التربه 

مع املياه املجمعة خلفه.
وي��ت��اب��ع جن��وم ش��رح كيفية ان��ت��ق��ال امل��ي��اه من 
أنابيب مغلقة  أخ��رى، وذل��ك عن طريق  إل��ى  جهة 
م��زودة  الترابي،  السد  أسفل  ومدفونة  القناة  من 
امل��ي��اه،  لتنقية  مب��ص��ف��اة  ال��ت��ج��م��ي��ع  منطقة  ف��ي 
تنقل مياه املطر املجمعة إلى الطرف اآلخر، مغلقة 
ري  عملية  لتنظيم  اآلخ��ر  ال��ط��رف  ف��ي  مبحابس 

األراضي الزراعية.

ويقول د. ماهر ابو صالح من قسم اجلغرافيا في 
جامعة النجاح  بأن هذا املشروع ميثل خطوة أولى 
والتي  فلسطني،  في  الكثيرة  املياه  مشكات  حلل 
واملتمثلة في  الفلسطينية،  املناطق  تواجه جميع 
للمياه،  الرئيسية  املنابع  على  اإلحتال  سيطرة 
وعمقها،  اإلرت���وازي���ة،  اآلب���ار  ف��ي  وك��ذل��ك حتكمهم 
الرئيسة  آبارهم  على  للحفاظ  وعددها،  ومكانها، 

ومستوى منسوبها من املياه.
باقون هنا

مقدمة  املشروع  ه��ذا  ب��أن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
إلنشاء منطقة سياحية مستقبلية في قرية العوجا 
التي تعود جذورها التاريخية إلى عهد اإلمبراطور 
زراعية  ومساحات  الكبير"،  "ه��ي��رودس  الروماني 
خ��ض��راء جت���ذب ال��زائ��ري��ن وال��س��ي��اح، وي��ذك��ر ب��أن 
مهندسي دائرة زراعة أريحا أخذوا دورات تدريبية 
على يد خبراء أردنيني اختبروا مثل هذه املشاريع 

في بادهم سابقًا.
"س���د ال��ع��وج��ا ال��ت��راب��ي" األول م��ن ن��وع��ه في 
يد  متارسها  التي  امل��ي��اه  لقرصنة  حت��دٍ  فلسطني، 
اإلستيطان اليهودية، ونواة أولى لواقع أفضل يعزز 

صمود املزارعني في األغوار الفلسطينية.


