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ضمن سلسلة أوراق صادرة عن مركز معا

احللقة السادسة

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.

البدو في راس العوجا والبطالة في مرج نعجة واخلدمات الطبية في األغوار

وفي هذه احللقة، سيتم استعراض ٣ ورقات، 
ففي الورقة التاسعة سيتم احلديث عن البدو 
في راس العوجا، بينما ستتناول الورقة العاشرة 
البطالة في قرية مرج نعجة، واحلادية عشرة 
ستسلط الضوء على واقع العيادات الفلسطينية 

واخلدمات الطبية في األغوار.
أستهلت الورقة التاسعة باحصائيات وأرقام 
في  ال��ب��دو  ح���ول  س��ري��ع��ة  تعريفية  ك��م��ق��دم��ة 
ع��دد   )1.000( ك��ال��ت��ال��ي:  وه���ي  ال��ع��وج��ا  راس 
الفلسطينيني الذين يعيشون في رأس العوجا، 
العوجا  رأس  في  الفلسطينيني  نسبة  )صفر( 
النسبة   )100( ال��ك��ه��رب��اء،  بشبكة  املتصلني 
املئوية لإلسرائيليني املتصلني بشبكة الكهرباء 
ع��دد   )5-4( امل���ج���اورة،  ي��ت��اف  مستوطنة  ف��ي 
ساعات الكهرباء في اليوم الواحد، حيث يحصل 
بعض سكان رأس العوجا  على الكهرباء من خالل 
يدفعها  التي  الشواكل  ع��دد   )100( امل��ول��دات، 
على  شهريا  ال��ع��وج��ا  رأس  ف��ي  الفلسطينيون 
البنزين كوقود لتغذية املولد الكهربائي، )12( 

متوسط عدد األسر لكل مولد كهربائي.
رأس  في  الفلسطيني  البدوي  التجمع  يقع 
الفلسطينية  ال��ع��وج��ا  ق��ري��ة  غ���رب  ال��ع��وج��ا 
ومستوطنة يتاف اإلسرائيلية، عاش فلسطينيو 
ولكنهم  النقب،  في صحراء  أصال  العوجا  رأس 
أجبروا على النزوح من ديارهم خالل النكبة. 
اإلسرائيلي  اجليش  هّجر   ،1967 ح��رب  وبعد 
التجمعات البدوية الفلسطينية مرة أخرى، من 

تالل اخلليل الى األغوار "ألسباب أمنية".
الضفة  قسمت  التي  أوسلو،  اتفاقيات  بعد 
الغربية إلى مناطق )أ، ب، ج(، مت وضع التجمع 
حتت السيطرة العسكرية واملدنية اإلسرائيلية 
الكاملة. وعلى الرغم من أن احلكومة اإلسرائيلية 
ملزمة مبوجب القانون الدولي بتوفير اخلدمات 
الالزمة، فإن رأس العوجا، مثل معظم التجمعات 
املنطقة )ج(، مهملة  الفلسطينية األخرى في 
تقدمي  فقط  إسرائيل  ترفض  فال  ع��ام.  بشكل 
ب��ل متنع  ال��ع��وج��ا،  اخل��دم��ات لسكان ح��ي رأس 
املنطقة.  ف��ي  مستقلة  فلسطينية  تنمية  أي 
لنظام  يفتقرون  الفلسطينيني  فإن  وبالتالي، 
ص���رف ص��ح��ي، وش��ب��ك��ة م��ي��اه، وي��ج��ب��رون على 

االعتماد على مولد كهربائي مت التبرع به.
الكهرباء  على  للحصول  املفروضة  القيود 

وتأثيرها على الفلسطينيني
ربط  ميكن  ال  اإلسرائيلية،  القيود  بسبب 
موثوق  كهرباء  شبكة  ب��أي  العوجا  راس  سكان 
الفلسطينيني  رب���ط  ت��رف��ض  ف��إس��رائ��ي��ل  ب��ه��ا. 
بشبكة يتاف املجاورة ومتنع السلطة الوطنية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م���ن رب����ط ال���س���ك���ان ب��ال��ش��ب��ك��ة 
القيود،  لهذه  ونتيجة  أريحا.  في  الكهربائية 
لالعتماد  إل��ى  العوجا  رأس  م��ن  ال��ب��دو  يضطر 
لتزويد  بها  التبرع  على مولدات كهربائية مت 

الكهرباء كلها في القرية.
تساهم تلك املولدات في التسبب بعدٍد من 
املشاكل الالحقة نتيجة حرق مادة البنزين، هذا 
عدا عن كونه ) البنزين(  مكلفًا للغاية. وعلى 
الرغم من أن التجمع يشارك في دفع تكاليف 
يستطيع  ال  الكهرباء  مولد  أن  إال  استهالكه، 
العمل ألكثر من أربع إلى خمس ساعات يوميًا. 
وبناًء عليه، ال ميكن إاّل جلزء صغير من سكان 
الكهربائي.  املولد  العوجا حتمل مصاريف  رأس 
ب��امل��ول��د،  امل��رب��وط��ني  ألول��ئ��ك  بالنسبة  وح��ت��ى 
فإن تلك التكاليف جتعل من املستحيل عليهم 
التبريد.  أو  للتدفئة  حتمل مصاريف إضافية 
لذلك، وفي فصل الصيف، عندما تكون درجات 

احلرارة ما بني 42 - 50 درجة، وفي فصل الشتاء، 
قد  منخفضة  احل����رارة  درج���ات  ت��ك��ون  عندما 
أطفالهم  وخاصة  حياتهم  تكون  لصفر،  تصل 

معرضة للخطر .
العوجا  رأس  ف��ي  لفلسطينيني  حشر  يتم 
قدرتهم  م��ن  وحت��د  تقييدية متنع  دائ���رة  ف��ي 
ويتمثل  مالئمة.  معيشية  ظ��روف  حتمل  على 
ه��ذا ال��وض��ع ف��ي ع��دم ق��درت��ه��م على احلصول 
على اخلدمات األساسية كالكهرباء. في الوقت 
الذي تتمتع فيه مستوطنة يتاف اإلسرائيلية 
وكهرباء  مياه  بشبكة  العوجا  ل��رأس  املتاخمة 
الطابع  حقائق  م��ن  م��زي��دًا  يعكس  م��ا  كاملة، 

التمييزي لالحتالل اإلسرائيلي.
البطالة في قرية مرج نعجة

وباألرقام في الورقة العاشرة، يستدل القارئ 
واقع قرية مرج نعجة الغارقة بالبطالة: )800( 
عدد   )500( القرية،  في  السكان  عدد  نسمة 
املصادرة، )400( عدد  الدومنات من األراضي 
الزراعية، )200(  املتاحة لألراضي  الدومنات 
 )90( املبنية،  املنطقة  م��ن  ال��دومن��ات  ع��دد 
 )80( الالجئني،  السكان  من  املئوية  النسبة 

معدل البطالة بني اإلناث.
تقع  فلسطينية  ق��ري��ة  ه��ي  ن��ع��ج��ة  م���رج 
ف���ي وس���ط األغ������وار، م��ب��اش��رة ش��م��ال ال��ق��ري��ة 
الفلسطينية زبيدات واملستوطنة اإلسرائيلية 
أرغمان، وما يقرب من 90% من الفلسطينيني 
الذين يعيشون في مرج نعجة هم الجئون من 
أعرا، عرارة وأم الفحم، و 55% من سكان القرية 
هم من النساء و 40% من الشباب. وأكثر من %50 
الصغيرة  القرية  هذه  في  الفلسطينيني  من 
كوسيلة  والتمور  اخل��ض��روات  على  يعتمدون 
وحيدة للدخل، و 4% يعملون في الرعي وتربية 
املستوطنات  ف��ي  يعملون   %11 و  احل��ي��وان��ات 

اإلسرائيلية أرغمان ويافت.
في  الفلسطينية  القرى  من  غيرها  مثل 
األغوار، تعاني قرية مرج نعجة من مستويات 
مرتفعة من البطالة. كما أن مستويات امللوحة 
العالية في مصادر املياه الزراعية وعدم قدرة 
مع  التنافس  على  الفلسطينيني  امل��زارع��ني 
العديد  جتبر  إسرائيليًا  املدعومة  املنتجات 
ال��ق��ري��ة  ه���ذه  ف���ي  الفلسطينية  األس����ر  م���ن 
املستوطنات  العمل في حقول  الصغيرة على 
القليلة  النسبة  وحتى  املجاورة.  اإلسرائيلية 
التي تكون قادرة على العمل في املستوطنات 
اإلسرائيلية، فإن األجور بالكاد تكفي لتغطية 
القرية.  في  الفلسطينية  العائالت  تكاليف 
حيث تدفع املستوطنات اإلسرائيلية للعمال 
الفلسطينيني، في أحسن األحوال، 70 حتى 80 
شيكال في اليوم - أقل من نصف احلد األدنى 
العمل في مزارع  أن  لألجور اإلسرائيلية. كما 
من  العديد  م��ع  مضمونة  غير  املستوطنات 
التمديدات خالل املوسم الزراعي والتي تستمر 

من أربعة إلى خمسة شهور فقط.
الذكور  الشباب  من   %40 من  أكثر  أن  كما 
ف��ي ال��ق��ري��ة ع��اط��ل��ون ع��ن ال��ع��م��ل، بينما أن 
ع��ن عمل.  اإلن���اث يبحثن  م��ن  م��ن %80  أكثر 
العالي ليس  التعليم  فإن  ذل��ك،  وع��الوة على 
إثنا عشر  القرية،  ففي  ضمانًا إليجاد عمل. 
من  وأكثر  البكالوريوس  درج��ة  يحملون  شابا 
عشرين أمتوا تعليمهم الثانوي يعملون حاليًا 
في املستوطنات اإلسرائيلية بسبب عدم وجود 

فرص عمل في القرية. وكذلك األمر بالنسبة 
للنساء املتعلمات حيث يجدن صعوبة كبيرة 

في تأمني فرص عمل لهن.
وبناء على ذلك، فإن نسبة الفقر في هذه 
القرية عالية جدًا ويضطر العديد من األسر 
إل���ى االع��ت��م��اد ع��ل��ى امل��س��اع��دات امل��ق��دم��ة من 
السلطة الوطنية الفلسطينية أو األونروا من 
االجتماعي  العدل  وزارة  وتقدم  البقاء.  أجل 
ال��ق��ري��ة، في  ف��ي  كبيرة  ل��� 1٣ عائلة  ال��دع��م 
حني أن معظم سكان القرية يتلقون مساعدات 
غذائية من األونروا. وبدون أي أسواق مستدامة 
أو صناعة في القرية، فإن الفلسطينيني في 
قرية مرج نعجة لديهم خيارات عمل قليلة 
املبنية  املساحة  أن  من  الرغم  وعلى  متاحة. 
كافة  تصنف  )ب(،  منطقة  ه��ي  القرية  م��ن 
األراضي احمليطة بها كمنطقة )ج(، التي حتظر 
على  ال��ق��درة  وب���دون  الفلسطينية،  التنمية 
تطوير القطاع الزراعي أو السيطرة على املوارد 
هناك  يوجد  ال  منها،  واالستفادة  الطبيعية 
للفلسطينيني  العمل  ف��رص  ل��زي��ادة  وسيلة 

الذين يعيشون في قرية مرج نعجة. 
العيادات واخلدمات الطبية في األغوار

وكما يستدل مما وراء عنوان الورقة احلادية 
عشرة فإن العيادات الطبية في االغوار تعاني 
األمرين وقد أشير بذلك عبر النسب واألرقام: 
)2( عدد األطباء في عيادة زبيدات املسؤولة 
عن رعاية ما يقرب من ٣.000 فلسطيني، )0( 
عدد الفلسطينيني القادرين على االستفادة 
من واحدة من عشرات العيادات املتواجدة في 
 )45( األغ���وار،  في  اإلسرائيلية  املستوطنات 
يتلقون  الذين  الفلسطينيني  عدد  متوسط 
العالج في عيادة اجلفتلك في اليوم الواحد، 
الفلسطينيني في األغوار الذين  )8%( نسبة 
ذكروا بأن اخلدمات الصحية كانت "متوفرة" 
لهم، )2( احلد األدنى لعدد سيارات اإلسعاف 
األغ��وار  ف��ي  الفلسطينيني  على  يجب  التي 
إلى  ال��واح��دة،  امل��رة  في  للذهاب  استخدامها  
التفتيش  ن��ق��اط  ب��س��ب��ب  ن��اب��ل��س  مستشفى 

اإلسرائيلية في تياسير واحلمرا. 
هي  )املناسبة(  الكافية  الصحية  الرعاية 
وحق  مجتمع.  أي  ورفاهية  لتطوير  ض���رورة 
على  حصوله  على  يعتمد  احلياة  في  الفرد 
الرعاية الطبية. ففي األغوار، يتهدد احلق في 
احلياة املعروفة بصيفها احلار وشتائها البارد، 
ب��ال��زراع��ة  يعملون  سكانها  نصف  ان  وح��ي��ث 
امل��ش��اك��ل الصحية  وت��رب��ي��ة احل��ي��وان��ات، ف���إن 
من   %79 وي��ع��ان��ي  وم��ن��ت��ش��رة.  ش��ائ��ع��ة  تعتبر 
املجتمعات البدوية من إنعدام األمن الغذائي 
و 9٣.٣% من األطفال يستهلكون أقل من العدد 
امل��وص��ى ب��ه م��ن وج��ب��ات ال��ط��ع��ام. وق��د تسبب 
ذلك في حدوث مشاكل صحية كبيرة حيث 
في  نقص  من  يعانون  األطفال  من  أن ٣.%15 
الوزن ونحو الثلث يعانون من مشاكل التوقف 
عن النمو. وفي الوقت نفسه، يعاني 44% من 
الفلسطينيني من اإلسهال، وهو أكبر قاتل في 

العالم بني األطفال دون سن اخلامسة.  
وعالوة على ذلك، أدت القيود اإلسرائيلية 
املفروضة في احلصول على املياه إلى تلوث املياه 
بشكل متكرر، مما يسبب زيادة في األمراض 

املنقولة عن طريق املياه على مدى السنوات 
اخلمس املاضية. 

إن ع��دم كفاية وع���دم م��الءم��ة اخل��دم��ات 
في  للفلسطينيني  املمنوحة  العامة  الصحية 
األغوار هي نتيجة لنقص هائل في العيادات 
الطبية وك��ذل��ك احل���د األدن����ى م��ن احل��ص��ول 
امل��وج��ودة. حيث يلجأ  ال��ع��ي��ادات  على م���وارد 
غير  امل��ب��ان��ي  اس��ت��خ��دام  إل���ى  الفلسطينيون 
احل��ال  ه��و  كما  الصحية،  ل��ل��ع��ي��ادات  امل��الئ��م��ة 
إضطر  زب��ي��دات،  ففي  وفصايل.  زب��ي��دات  في 
السكان إلى إعادة توظيف مبنى آيل للسقوط 
ومهلهل إلستخدامه كعيادة بسبب قيود البناء 
املفروضة من قبل السلطات اإلسرائيلية. وهذه  
لسكان  خدماتها  تقدم  املالئمة  غير  العيادة 
القرية منذ عام 1985. أما في فصايل، فقد 
اضطرت العيادة االستفادة من الطابق العلوي 
من مجلس القرية بعد رفض االحتالل السماح 
ببناء عيادة جديدة وتعد مساحتها صغيرة 

جدًا وغير مالئمة. 
صعوبة في الوصول

أط��ب��اء ه���ذه ال��ع��ي��ادات ي��أت��ون ف��ي امل��ق��ام 
عليهم  وي��ج��ب  ط��وب��اس.  محافظة  م��ن  األول 
ع��ب��ور ح��اج��ز احل��م��را أو ت��ي��اس��ي��ر ك��ل صباح 
وبعد الظهر، وهي عملية من احملتمل جدًا أن 
تؤخرهم لعدة ساعات كما يخاطرون بأمنهم 
عيادة،  كل  في  األطباء  ويتواجد  الشخصي. 
فقط لبضعة أيام في األسبوع وملدة ساعتني 
يوميا. وبالتالي عيادة اجلفتلك، على سبيل 
املثال، تعاني بشكل دائم من نقص في الطاقم 
الطبي وال يعمل بها طبيبات أو ممرضات. كما 
للبحث  املنطقة  السفر خلارج  إلى  أن احلاجة 
عن عيادات تتوفر فيها طواقم نسائية، مينع 
العديد من النساء في االغوار من السعي لتلقي 

عالجهن الهام أو الضروري. 
وهكذا، فإن مسألة احلصول على الرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة امل��ن��اس��ب��ة ه���ي ال��ش��اغ��ل ال��رئ��ي��س��ي 
ف����ي األغ���������وار وخ����اص����ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���م���رأة 

الفلسطينية.
ندرة الطواقم واللوازم الطبية

ب���اإلض���اف���ة إل����ى ع����دم وج����ود ال��ط��ب��ي��ب��ات 
واملمرضات في العيادات، هناك نقص عام في 
الطبية  الرعاية  لتقدمي  املؤهلني  املوظفني 
امل��ت��خ��ص��ص��ة. وب��ال��رغ��م م��ن ال��ع��ج��ز ف��ي املهن 
التمويلية  ال��ق��ي��ود  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  الطبية، 
طبي  ملختبر  السماح  مت  املفروضة،  الشديدة 
واحد فقط لتقدمي خدماته في األغوار خارج 
عيادة اجلفتلك، وهو يفتح أبوابه فقط مدة 

يومني في األسبوع. 
وم���ن امل��ه��م اإلش�����ارة إل���ى أن ال��ع��ي��ادات في 
في  ح��ادا  نقصا  تعاني  األغ���وار  أن��ح��اء  جميع 
املستلزمات الطبية الهامة. فالقيود املفروضة 
قبل  من  املطلوبة  واملخصصات  امليزانية  على 
السلطة الوطنية الفلسطينية تترك متوياًل 
في  خاصة  الريفية،  للعيادات  ج��دا  ضئياًل 
هذه املنطقة. وعالوة على ذلك، تعمل القيود 
اإلسرائيلية بشكل مبالغ فيه على رفع سعر 
معظم  يجعل  مم��ا  األس��اس��ي��ة،  ال��ض��روري��ات 
العيادات الصحية تعاني من نقص في األدوية 

واألدوات واملرافق األساسية.

اخلليل - جهاد القواسمي - يشعر الباحث 
أب��وس��ري��ة احلسيني،  ع��ب��داحل��اف��ظ  امل��ع��م��اري 
باالنقباض من غياب املخطط الهيكلي ملدينة 
اخلليل، ما جعلها منوذجا للفوضى التي باتت 
سمة رئيسة فيها، ومصدر تهديد فعلي لسالمة 
مواطنيها بيئيا واقتصاديا ، ويتساءل مبرارة : 
ملاذا بقيت مدينة اخلليل دون مخطط هيكلي، 
تتوسع دون تخطيط لتكون كما هي عليه اآلن، 
شوارع بال أرصفة ومبان مشوهة تعج واجهاتها 
ب���آالف ال��ل��وح��ات وال��الف��ت��ات اإلع��الن��ي��ة التي 
تسد األفق، مضيفا أن املشهد األكثر عدوانية 
هو تزاحم املشاة مع واجهات متاجر وبسطات 
زرعت  إعالنية  ولوحات  أرصفة  على  زحفت 
شوارع  تتوسط  وج��زر  طريقهم،  في  أعمدتها 
قمامه  وح��اوي��ات  م��روري��ة،  بجلطات  مصابة 
تتراكم عليها املخلفات التي يراكمها أصحاب 
املتاجر بانتظار أن تلتقطها سيارات البلدية، 
الفتا حتى الفضاء فوق الشوارع لم يسلم من 
تعترضه  التي  القماشية  اإلعالنية  الالفتات 

بالتوازي مع األسالك املتصلة ببعضها.
الذي تشهده  العمراني  التوسع  أن  وأوضح، 
اخلليل قد ينظر إليه البعض كمؤشر حلضارة 
وتقدم، لكنه في احلقيقة فوضى بشعة تبعث 
ال��ض��ي��ق ف��ي ال��ن��ف��س وت��س��ب��ب ال��ت��وت��ر ورمب��ا 
باتت  السوق  إلى  النزول  فكرة  وإن  االكتئاب، 
جتعل املواطن يشعر بانقباض في صدره، لهذه 
البصري  التلوث  التي جتسد ظاهرة  الفوضى 

التي وصلت الى مستوى خطير باملدينة.
أهداف املخطط

غياب  ودراسته  بحثه  في  أبوسريه،  وبني 
امل��خ��ط��ط ال��ه��ي��ك��ل��ي مل��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل واآلث�����ار 
ومركزها  املدينة  على  واالقتصادية  البيئية 
ال��ت��اري��خ��ي، وق����ال أن امل��ش��رع جل��أ ف��ي جميع 
امل��دن  تنظيم  ق��وان��ني  لتشريع  ال��ع��ال��م  دول 
ذات  اجلهات  تلزم  التي  امل��واد  صراحة  ووض��ع 
االختصاص بضرورة عمل مخططات هيكلية 
أو  احلضر  ف��ي  س��واء  البشرية  للمستوطنات 
الريف بهدف احملافظة على البناء الوظيفي 
للمدينة واستغالل أكبر قيمة وعائد اقتصادي 
واجتماعي وبيئي وجمالي ألجزائها املختلفة 
وم���ن اج���ل امل��واط��ن ورف��اه��ي��ت��ه وأم��ن��ه وأم��ان��ه 
البيئة  على  الهيكلي  املخطط  غياب  أثر  وان 
العمرانية يعني غياب القانون الذي يعني أن 
زراعية  أرض  لوحدها،  بناء  ت��درس كل حالة 
ب��ن��اء ع��م��ارة م��ن عشرة  ي��رغ��ب صاحبها ف��ي 
مواقف  إيجاد  طوابق يأخذ ترخيصا بشرط 
للسيارات أو دفع غرامة عن كل موقف سيارة 
وكل حالة لوحدها ٣00-500 دينار، مشيرا الى 
املواطن هو مستثمر يحسبها جيدا فعمل  أن 
العمارة يعني تكلفة  للسيارات أسفل  مواقف 
ظل  وفي  الغرامة  يختار  لذا  الدنانير،  بآالف 
غياب القانون يصبح األمر من حقه، متسائال 
أين حق العمارة واملدينة في حماية نفسها من 
تكدس السيارات أمامها وفي شوارعها، وحماية 
املشاة الذين يجدون السيارات على األرصفة 
مكانهم، هذا إذا وجدت األرصفة، ومن يحمي 

املدينة من التلوث البيئي والبصري.
كارثة بكل املقاييس

على  يتجنى  ال  ان��ه  س��ري��ة،  أب��و  ويعتقد 
الهيكلي  املخطط  غياب  أن  قال  إذا  احلقيقة، 
املخططات  جانب  إل��ى  األراض���ي  واستعماالت 
في اخلليل يعني كارثة بكل املقاييس، ما يعني 
عشوائية في استعماالت األراضي، متهكما كأن 
تبنى مصنعا قد يحرق املدينة في حلظة وسط 
بناء مخازن  في  ترغب  املانع؟  ما  حي سكني، 
جتارية وسط أرض زراعية ستأخذ ترخيصا، 
أكثر  للمحروقات في  تقيم محطة  أن  تتمنى 
اتساعا،  واقل شوارعها  املدينة جماال  مناطق 
ال ت��س��ت��غ��رب ال حت��وق��ل، ن��ع��م ف��ك��ل ش���يء في 
مدينتنا ممكن، إال أن جتلس على شرفة بيتك 
تستمتع مبنظر حضري جميل، أو تشم هواء 
غير مختلط بالتراب أو عادم سيارات الشحن، 
التي تخلخل هواء املدينة وهي مسرعة وسط 
عصفور  زق��زق��ة  تسمع  أو  السكنية،  األح��ي��اء 
أدى  ه��ذا  القلع،  مناجل  نسيتها  شجرة  على 
إلى خلل كبير في التوازن االقتصادي والبيئي 

والسكني والصناعي.
بغياب  اخلليل  معاناة  سرية  أب��و  ويتابع 
امل��خ��ط��ط، ظ��ه��ور م��ن��اط��ق اس��ت��خ��دام مختلط 
أو  ح��ي  أو  زق���اق  أو  ش���ارع  منها  ال��ت��ي ال يخلو 
جتمع سكاني في املدينة سواء داخلها أو على 
شوه  ما  جبالها،  رؤوس  على  حتى  أو  أطرافها 
التي  العمرانية  للبيئة  البصرية  ص��ورت��ه��ا 
تنامت وتوسعت لتصبح أضعافا مضاعفة، ما 
اثر سلبا على السكان من الناحيتني النفسية 

الباحث املعماري عبداحلافظ أبوسرية :

غياب املخطط الهيكلي للخليل يؤدي الى تشويه وجه املدينة
والسلوكية، ما يعني أيضا املزاجية في التوسع 
العمراني أو املزاجية في فتح شارع أو املزاجية 
في تغير استعمال معني إلى آخر، واملزاجية ال 
تخطط بلدا بل قد تدمرها، موضحا أن هذا أدى 
إلى ظهور ردود أفعال غير مرغوب فيها، ولم 
يحسب حسابها الن األمر مزاجي دون تخطيط 
وعلى  املدينة  على  هذا  أثر  وبالتالي  مسبق، 

مركزها التاريخي القدمي.
وي���وج���ز ال��دك��ت��ور أب���وس���ري���ة، أث���ر غ��ي��اب 
إن  ال��ى  مشيرا  اق��ت��ص��ادي��ا،  الهيكلي  املخطط 
ع���دم االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ران��ي 
التنمية  مشاكل  ملعاجلة  ك��أس��ل��وب  احل��ض��ري 
احلالية  احمللي  املجتمع  احتياجات  وتقدير 
واملرافق  واخلدمات  األراض��ي  من  واملستقبلية 
املختلفة  احليوية  األنشطة  وحتديد  العامة 
ف��ي كثير من  اق��ت��ص��ادي كبير  ه��در  إل��ى  أدى 
االستعمال  مناطق  انتشار  أن  كما  امل��ج��االت، 
املختلط أدى إلى إهدار في املوارد االقتصادية 
س���واء ف��ي األراض�����ي اخل���ض���راء أو ف��ي متديد 
وإيصال اخلدمات الضرورية من مياه وكهرباء 
وتعبيد طرق وصيانة وغيرها، وأن التخصص 
املدينة يقلل من هذه  في االستعمال ملناطق 
النفقات ويقلل من الضغط على أحمال شبكة 
الكهرباء واملياه والطرق، كما ان فتح او اعادة 
تأهيل الشوارع في املدينة ورصفها وتزفيتها 
لوضع  الثالثة  للمرة  حفرها  ثم  أخ��رى،  م��رة 

مواسير املياه، ثم رصف وتزفيت.
أبوسريه ان هذه حقيقة وليست  ويقسم 
أخرى لوضع  بالعملية مرة  نقوم  ثم   ، افتراء 
مزاجهم  يتجلى  فجأة  ثم  الشارع  في  جزيرة 
االنتظار  ف��ي  املصيبة  وهنا  ال��ش��ارع  لتوسيع 
ع��ام��ا او ع���دة اع�����وام م���ن اج���ل ذل����ك، وع��ل��ى 
قانونية  ليست  والتوسعة  أن يتحمل  املواطن 
مسبق  تخطيط  وف��ق  وليست  مزاجية  النها 
الناس تتعامل  ان  الى  او وفق مخطط، مشيرا 
يفهم  بعضهم  أم��ره��ا،  على  املغلوب  مبنطق 
وهنا  مسكنه  امام  التوسعة  فيرفض  القانون 
ال  االي����دي  مكتوفة  املختصة  اجل��ه��ات  ت��ق��ف 
وآلياتها  جرافاتها  حتمل  ق���وة،  وال  لها  ح��ول 
وقرفه  وت��راب��ه  بغباره  ال��ش��ارع  تاركة  وترحل 
ص��ي��ف��ا وش��ت��اء ح��ت��ى ت��ص��در احمل��اك��م أم��ره��ا، 
املواطنني  وطاقات  ملوارد  استنزاف  انه  مؤكدا 
االقتصادية والنفسية والصحية، موضحا ان 
توسيع شارع على حساب احلدائق املنزلية ال 
اهدار  املرورية، وإمنا هو  الشارع  يحل مشاكل 
للبيئة والقتصاد املواطن، وبدل التفكير في 
حل آخر لنقل الضغط عن هذا الشارع، تقوم 
اجلهات املختصة بترخيص مبنى اداري جتاري 
بسيط  واحل��ل  للسيارات،  مواقف  ايجاد  دون 
جدا غرامة بدل كل موقف سيارة، متسائال أي 
منطق هذا بحق السماء؟ إن حديقة املنزل التي 
مت تدميرها أصبحت مواقف مجانية لسكان 
او  مواقف،  دون  اقيمت  التي  املجاورة  العمارة 
امل��ش��اة،  ال��رص��ي��ف وع��رق��ل��ة ح��رك��ة  حتى على 
محددا خمسة أنواع لألرصفة في املدينة وهي 
نوع  ه��ذا  ان  موضحا  النهاية،  مغلقة  أرصفة 
حديث من األرصفة يقام هذا النوع عادة أمام 
ورشات العمارات بهدف إعطاء العمال راحتهم، 
والنوع الثاني هو أرصفة الستراحة السيارات، 
اما الثالث فهي أرصفة لعرض البضائع، فيما 
مدرجة  وأخ��رى  مكسرة  أرصفة  الرابع  النوع 
شجرة  او  كهرباء  أع��م��دة  وسطها  ف��ي  وأخ���رى 
النوع  أن  ال��ى  امل��واط��ن، مشيرا  إس��ع��اد  ب��ه��دف 
اخل��ام��س ه��و ع��دم وج���ود ارص��ف��ة وه��و النوع 

السائد في جميع مناطق املدينة.
جت��اري  او  سكني  مبنى  إق��ام��ة  إن   : وت��اب��ع 
دور  أدوار بجانب مساكن من  يتكون من عدة 
واحد او دورين هو إهدار اقتصادي وتعٍد على 
خصوصية املواطنني سكان املساكن املنخفضة، 
مشيرا أن األصل هو توحيد ارتفاعات املباني 
املخطط  على  للسكن  املخصصة  املناطق  ف��ي 
الهيكلي، وفي ظل تغييب هذا املخطط أصبح 
أو  األمر مهزلة، ال احد يستطيع فتح شباك 
داخله  والبقاء  مسكنه  حديقة  في  اجللوس 
وتشغيل مكيف الهواء وبالتالي تبريد داخل 
املسكن وتسخني خارجه وارتفاع درجة حرارة 
اجل���و وت��ل��وث ب��ي��ئ��ي، م��وض��ح��ا إن ع���دم وج��ود 
م��خ��ط��ط ه��ي��ك��ل��ي ي��ح��دد ارت���ف���اع���ات امل��ب��ان��ي 
يؤدي  املختلفة  املدينة  مناطق  في  السكنية 
إلى انعدام اخلصوصية بني املتجاورين وتفتيت 
وحدة اجلوار وتشويه الصورة البصرية للمشهد 
اجتماعية  والى مشاكل  املدينة  في  احلضري 

وبيئية وصحية ونفسية كثيرة.
انتهاك للمباني التراثية

وق���ال أب��وس��ري��ه، إن ع���دم وج���ود مخطط 

هيكلي أو قانون ادى الى االعتداء على املباني 
التراثية القدمية وأن عشرات من هذه املساكن 
مت ت��دم��ي��ره��ا وإق��ام��ة م��ب��ان جت��اري��ة سكنية 
على  الضغط  زي��ادة  وبالتالي  مكانها  خدمية 
شبكات املياه والصرف الصحي والكهرباء، وفي 
ظل عدم تطبيق قانون حماية املباني التراثية 
فلسطني  محافظات  من  عدد  في  به  املعمول 
إال اخلليل، مت تدمير املباني التراثية وبذلك 

يصبح من حق املواطن أن يفعل ما يشاء.
وي��ب��دي اب��وس��ري��ة، ام��ت��ع��اض��ه م��ن ت��داخ��ل 
احملال التجارية مع ورش صناعية وسط املساكن 
واألراضي الزراعية املنتشرة في كل شارع وزقاق 
املدينة،  ف��ي  جبلية  ومناطق  زراع��ي��ة  وارض 
موضحا انه من حقنا ان نسأل ذوي االختصاص 
كيف مت ذلك وملصلحة من؟ وما مدى تأثيره على 
االقتصاد والبيئة والصورة البصرية للمدينة 
فان  للمواطن؟،  واجلمالية  النفسية  والناحية 
من أبسط قواعد تغيير االستعمال الى استعمال 
آخر هو أخذ رأي الناس املستعملني للمكان، فهل 
ال��رأي للجهات  أخ��ذت آراء ه��ؤالء الناس، أم أن 
إذا  انه  الى  منوها  املشروع،  متول  التي  املانحة 
أن يعيش  املدينة من يرفض  لها فإن في  كان 
املختصة،  للجهات  الرأي  كان  وإذا  على هباتها، 
فهل حتويل استعمال ملعب مدرسة إلى إستاد 
دولي في أكثر املناطق ازدحاما ووسط حي سكني 

جتاري مقبول.
ويتطرق الدكتور ابوسريه، لآلثار السلبية 
معرفا  اخلليل،  ف��ي  الهيكلي  املخطط  لغياب 
البيئة بأنها االطار الذي يعيش فيه االنسان 
يحيط  ما  كل  وتشمل  به  ويتأثر  فيه  ويؤثر 
وه��ي  ب��اط��ن االرض،  ف��ي  او  اجل���وي  ب��ال��غ��الف 
التي  اخلارجية  وامل��ؤث��رات  الظروف  مجموعة 
احلية، موضحا  الكائنات  تأثير في حياة  لها 
ان البيئة تقسم الى قسمني، البيئة الطبيعية 
املبنية،  اي  ال��ع��م��ران��ي��ة  احل��ض��ري��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
م��ش��ي��را ان ال��ت��خ��ط��ي��ط اجل��ي��د الس��ت��ع��م��االت 
االراضي واختيار املواقع املناسبة سواء للسكن 
اوليا  اج���راء  يعتبرا  التجارة  او  الصناعة  او 

واحترازيا ملنع تلوث البيئة.
وأوضح، ان اخلليل تعتبر من املدن الصناعية 
في فلسطني، حيث يبلغ عدد املصانع املنتشرة 
العدد  هذا  ويشكل  مصنعا،   787 املدينة  في 
مشيرا  فلسطني،  ف��ي  املصانع  ع��دد  م��ن   %٣0
ال��ع��م��ران��ي،  التخطيط  تغييب  ظ��ل  ف��ي  ان���ه 
امل��ص��ان��ع وورش احل����دادة وال��ن��ج��ارة  ان��ت��ش��رت 
التجمعات  وسط  وغيرها  السيارات  وتصليح 
السكانية مما أدى الى مشاكل بيئية عديدة 
للتوسع  نتيجة  ال��ن��ب��ات��ي،  ال��غ��ط��اء  كتدمير 
ارتفاع  عنه  نتج  مما  املخطط  غير  العمراني 
في درج��ات احل��رارة وزي��ادة الضوضاء وتلوث 
خاصة  الضجيج  مستويات  وارت��ف��اع  ال��ه��واء، 
في شوارع االستعمال املختلط، وارتفاع نسبة 
تداخل  نتيجة  الهواء  وخاصة  البيئة  تلوث 
الصناعات وعدم وجود منظومة للنقل العام 
في املدينة، باإلضافة إلى ارتفاع عدد حاالت 
األمراض الصدرية واجللدية وحساسية األنف 
نتيجة للتلوث البيئي، عدا عن انعدام السلوك 
لعدم  البيئة احمليطة  مع  االيجابي  اإلنساني 
وجود احملفزات على ذلك، والنعدام وجود ما 
يشبع الرغبات، موضحا ان هذا ما يؤكده علم 
العمراني احلديث  البيئي والتصميم  النفس 
السلوكية محددات  االمن��اط  الذي يتخذ من 
ال��ذي ال يجد  الطفل  ان  ذل��ك، منوها  له في 
الشارع  من  يتخذ  سوف  عليه  ميشي  رصيفا 
مم��ش��ى ل���ه، ف��م��اذا ي��ؤث��ر ذل���ك ع��ل��ى امن��اط��ه 
السلوكيه، مؤكدا ان التلوث البصري واجلمالي 
للبيئة العمرانية نتيجة لعدم وضع اشتراطات 
عدم  صاحبه  ال��ع��م��ران،  وعشوائية  للمباني 
وضوح في الصورة الذهنية للمدينة، منوها 
الى اثر التلوث البيئي على صحة االنسان وأثر 
تلوث الهواء على صحة االنسان وملوثات الهواء 
والضوضاء وأثرها على صحة االنسان، موضحا 
يحدث  للضوضاء  االنسان  يتعرض  حني  انه 
في  يتحكم  ال��ذي  العصبي  جهازه  في  تنبيه 
جميع أعضاء اجلسم ويفرز مادة األدرينالني 
ارتفاع ضغط  الى  والنورادرينالني مما يؤدي 
الدم وزيادة ضربات القلب واإلصابة باألزمات 
القلبية، مؤكدا ان العلم أثبت ان شرايني القلب 
حساسة جدا لالضطرابات العصبية الناجتة 
عن التوتر الذي يسببه الضجيج والضوضاء، 

إضافة إلى تقليل اإلحساس باألمن والهدوء.
واستطرد أبوسريه، باحلديث عن التلوث 
ال��ب��ص��ري، م��وض��ح��ا ان ال��ت��ل��وث ال��ب��ص��ري هو 
اإلن��س��ان،  ع��ني  عليه  تقع  منظر  الي  تشويه 
فيشعر بعدم االرتياح وميكن وصفه بأنه نوع 

من أنواع عدم التذوق الفني الناجت عن غياب 
وات���زان  ان��س��ج��ام  وع���دم  ال��ب��ص��ري،  التصميم 
عناصر املشهد العمراني الذي يسببه اختفاء 
ال��ص��ورة اجل��م��ال��ي��ة وال��ب��ص��ري��ة ل��ه��ذا املشهد، 
البصرية  امل��ظ��اه��ر  باختفاء  ان��ه  ال��ى  مشيرا 
بعدم  شعور  اإلن��س��ان  ل��دى  يتولد  اجلمالية، 
االرتياح النفسي واإلحباط لعدم قدرته على 
اإلحساس بالعناصر البصرية املكونة للبيئة 

العمرانية احمليطة.
وي��رج��ع أب��و س��ري��ه، ال��ت��ل��وث ال��ب��ص��ري في 
اخلليل إلى عاملني رئيسني، األول عدم انسجام 
العناصر البصرية للمدينة ووضوحها نتيجة 
لغياب التخطيط وعدم قدرة النسيج العمراني 
ب��ال��ص��ورة البصرية  ع��ل��ى إع��ط��اء اإلح��س��اس 
املطلوبة للمستعملني، خاصة فقدان النسيج 
وعدم  املناطق،  أو  األحياء  ملفردات  العمراني 
انسجام احلدود وقدرتها على إعطاء احملددات 
وال��ش��وارع  ال��ط��رق  وعشوائية  ل��ه��ا،  البصرية 
اض��ع��ف م��ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى إع��ط��اء اإلح��س��اس 
املدينة،  داخ��ل  واالستعمال  احلركة  بأمناط 
أما العقد وتعتبر هذه التقاطعات من النقاط 
الهامة داخل النسيج العمراني ألنها من عناصر 
مستوى  على  للمدينة  البصرية  املرجعية 
التشكيل ثنائي األبعاد إال إذا صاحبها بعض 
املعالم البارزة ذات البعد الثالث مثل العالمات 
املميزة التي عادة ما توضع وسط هذه العقد 
أو نقاط التقاط، والتي قد ظهر في السنوات 
األخيرة بعض هذه العقد خاصة في مدخل 

املدينة ودوار ابن رشد والصحة.
وأضاف، أما العامل الثاني، فهو عدم وجود 
وأماكن  حجم  وتضبط  حت��دد  التي  ال��ق��وان��ني 
اإلع����الن����ات ال��ت��ج��اري��ة أو ت��ل��ك ال��ت��ي حت��دد 
املباني  البناء في واجهات  وتشترط نوع مواد 
متنع  التي  أو  املعماري،  وطابعها  وارتفاعاتها 
املباني  ال��ب��رك��س��ات" وس���ط  ال��ه��ن��اج��ر "  ب��ن��اء 
السكنية أو الزراعية أو إلقاء بقايا السيارات 
بصريا  تلوثا  خلق  مم��ا  امل��ن��اط��ق،  تلك  وس��ط 
املواطن  سلوك  على  كله  ذلك  انعكس  منفرا، 

وشخصية ونفسيته.
إنقاذ املدينة

انقاذ  بهدف  انه  ابوسريه،  الدكتور  ويرى 
أعناق  في  أمانة  ألنها  بها  والنهوض  املدينة 
اجلميع وحتى تسلم لألجيال القادمة عزيزة 
ابنية  ليست  املدينة  الن  م��زده��رة،  شامخة 
وش����وارع وع���م���ارات وم��ص��ان��ع، امل��دي��ن��ة ص��ورة 
النمو،  مكتمل  حي  وكائن  وجمالية  بصرية 
صحيح اجلسم غير معتل ، انه يجب اإلسراع 
في عمل مخططات عمرانية، مقترحا ان يكون 
العمراني  التخطيط  االول:  باجتاهني  ذل��ك 
االوان،  ق���وات  قبل  االخ��ي��رة  ال��ت��وس��ع  ملناطق 
التي  املدينة  مناطق  تخطيط  اع��ادة  والثاني 
بقيت دون تخطيط طوال السنوات املاضية، 
من جديد ورصد امليزانيات الالزمة واستخدام 
القانون وازالة جميع التعديات واخراج جميع 
وسط  من  التجارية  واملخازن  وال��ورش  املصانع 

االحياء السكنية.
وت���اب���ع : ي��ج��ب ع��م��ل م��خ��ط��ط ل��وس��ائ��ط 
النقل العام يصل الى جميع مناطق املدينة، 
الف��ت��ا ان���ه ق���د ت��ك��ون اخل��ل��ي��ل ه���ي ال��وح��ي��دة 
م���ن م���دن ف��ل��س��ط��ني ال��ت��ي ال ت��س��ت��خ��دم فيها 
احلافالت كوسيلة نقل ، منوها ان هذا اجلانب 
التلوث  نسبة  وتقليل  الوقود  من   %9٣ يوفر 
البيئي واالزدحام املروري والضجيج الناجت عن 
املركبات، وضرورة االهتمام بالصورة البصرية 
بالناحية  وااله��ت��م��ام  للمدينة  واجل��م��ال��ي��ة 
البيئة وزراعة االشجار حول املدينة وتفعيل 
قانون حماية التراث العمراني وقانون تقييم 
املدن  وتخطيط  تنظيم  وقانون  البيئي  االثر 
ش��وارع  جميع  تخطيط  واع��ادة  الفلسطيني، 
املدينة  تخدم  عرضية  ش��وارع  وفتح  املدينة 
على  الضغط  لتقليل  غربها  ال��ى  شرقها  م��ن 
الشارعني الطوليني الرئيسني امللك عبدالله 
عني ساره والسالم، وضرورة فتح الشارع املقترح 
الذي يصل منطقة التربية والتعليم مبنطقة 
منره وقيزون، مشيرا الى ان هذا الشارع يقلل 
االزم��ة  س��اره ويقلل  ش��ارع ع��ني  الضغط على 
الفوري  واإللغاء  رش��د،  ابن  دوار  عند  املرورية 
ألس��ل��وب دف���ع ال��غ��رام��ة ب���دل ت��وف��ي��ر م��واق��ف 
للمشاة  أرصفة  عمل  املباني،  أم��ام  للسيارات 
ومنع أصحاب املباني من تشويه وتخرين مواد 
البناء أمام املباني اجلاري إقامتها، ومنع مرور 
شارعي  م��ن  وال��ت��ج��اري��ة  الشاحنات  م��رك��ب��ات 
ال��ذروة ومنعها  السالم وعني سارة في ساعات 
كامال من املرور وسط التجمعات السكانية في 

املدينة لتقليل التلوث .

غ��زة - م��راس��ل "ال��ق��دس" اخل���اص- أوص��ى 
الناشطة  األهلية  املنظمات  من  ع��دد  ممثلو 
في قطاع غزة، امس ، بضرورة االستمرار بالدور 
واالستيطان  االح��ت��الل  مواجهة  في  الوطني 
القدس  وتهويد  العنصري  التمييز  وسياسية 
وح��ص��ار ق��ط��اع غ���زة وت��ع��زي��ز وت��وس��ي��ع حالة 

التضامن الشعبي الدولي.
جاء ذلك في ختام أعمال املؤمتر السنوي، 
في  األه��ل��ي��ة  املنظمات  شبكة  عقدته  ال���ذي 
مدينة غزة، مبشاركة حشد كبير من ممثلي 
القوى السياسية واملنظمات األهلية واحلقوقية 
اعتبارية  وشخصيات  وخ��ب��راء  واألك��ادمي��ي��ة 
حتت عنوان:'حالة املجتمع املدني الفلسطيني 
تعزيز  م��ش��روع  ض��م��ن  وذل����ك   ،'2012 ل��ل��ع��ام 
الدميقراطية وبناء قدرات املنظمات األهلية 
 NPA'بتمويل املساعدات الشعبية النرويجية

.'
وأكد مدير الشبكة، أمجد الشوا، أن املؤمتر 
هو الثاني الذي تعقده بالشراكة مع املساعدات 
قضايا  كافة  ملناقشة   ، النرويجية  الشعبية 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه ف��ي ظل  املجتمع وال��ت��ح��دي��ات 
االحتالل واالنقسام وغيرها، مشيرًا إلى األمل 
أن تكون مشاركة ممثلي منظمات  الدائم في 
املجتمع املدني من الضفة الغربية والقدس في 

هذا املؤمتر، لكن الظروف لم تسمح بذلك.
هدف املؤمتر .....

اإلداري���ة  الهيئة  رئ��ي��س  أش���ار  جهته،  م��ن 
للشبكة، محسن أبو رمضان، إلى أن هذا املؤمتر 
يهدف إلى مراجعة وتقييم دور وأداء منظمات 
دأب��ت  النهج  ه��ذا  أن  موضحًا  األه��ل��ي،  العمل 
الشبكة على إتباعه في نهاية كل عام تعزيزًا 
استخالص  بهدف  والتقييم  امل��ش��ارك��ة  لنهج 
النتائج والدروس والعبر والعمل على استنهاض 

مؤمتر 'املنظمات األهلية' بغزة يوصي بإستمرار النضال الستعادة الوحدة وإنهاء االحتالل
إلى  الرامية  القدرات  تعزيز  في سياق  الذات 
حتقيق أهداف الشبكة واملجتمع املدني من اجل 
حتقيق أهداف شعبنا بالتحرر والدميقراطية 

والعدالة االجتماعية.
وأك����د أب���و رم���ض���ان، أن امل���ؤمت���ر ي��أت��ي في 
على  حت��ق��ق��ت  فلسطينية  اجن������ازات  س��ي��اق 
قطاع  ف��ي  شعبنا  ب��ص��م��ود  جت��س��دت  األرض 
باالعتراف  وكذلك  الباسلة،  ومقاومته  غ��زة 
الدولي بدولة فلسطني كدولة مراقبة باألمم 
املتحدة بتأييد كاسح من أكثر من ثلثي أعضاء 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وأضاف أن شرط استثمار هذين االجنازين 
الوطنية  لن يتم دون إمتام عملية املصاحلة 
واجلغرافي  السياسي  االن��ق��س��ام  حالة  وإن��ه��اء 
الفلسطينية  الوطنية  املؤسسة  بناء  وإع��ادة 
على أسس دميقراطية تضمن مشاركة اجلميع 
بها وباألخص العمل على إعادة بناء منظمة 
التحرير الفلسطينية كجبهة كفاحية وقيادة 
وطنية موحدة للنضال في مواجهة االحتالل 

واالستيطان واحلصار والتمييز العنصري.
بناء املؤسسات .....

بدوره، أكد منسق املشاريع في املساعدات 
الشعبية النرويجية  محمود حمادة، أن هذا 
املؤمتر يأتي من خالل مشروع بناء قدرات 
املنظمات  شبكة  تنفذه  ال���ذي  امل��ؤس��س��ات، 
األهلية الفلسطينية واملمول من املساعدات 

الشعبية النرويجية.
الشعبية  املساعدات  أن  حمادة،  وأوض��ح 
في  عملها  ت��رك��ز  أن  اخ��ت��ارت  ال��ن��روي��ج��ي��ة 
ف��ل��س��ط��ني ل��ت��ق��وي��ة امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ك��ون��ه 
األمة وتنميتها  الركيزة األساسية في بناء 
أهمية  ينفي  أو  ينكر  أحد  وال  واستقرارها 
وما  حت��دي��دا  فلسطني  ف��ي  امل��دن��ي  املجتمع 

قامت به وال زالت حتى قبل قيام السلطة 
الوطنية وبعدها.

وأوض�����ح ح���م���ادة أن���ه ف���ي ظ���ل ال��ت��ده��ور 
والسياسية  االقتصادية  لألوضاع  املستمر 
املدني  املجتمع  من  يتطلب   ، واالجتماعية 
ومنظماته الكثير من اجلهد والعمل من أجل 
املعاناة،  ه��ذه  الشمل من  ول��م  وح��دة شعبنا 
وعليه فإننا نتوقع من املنظمات واملؤسسات 
في شبكة املنظمات األهلية وخارج الشبكة 

أن تتحالف من أجل الوحدة.
نائب  ترأسها  التي  األول���ى  اجللسة  وف��ي 
اإلنسان،  حلقوق  الفلسطيني  املركز  مدير 
ح��م��دي ش��ق��ورة، ال��ت��ي ك��ان��ت ب��ع��ن��وان:'واق��ع 
التي  التحديات  امل��دن��ي  املجتمع  منظمات 
املدني هو مجتمع  املجتمع  أن  أكد  تواجهها' 
واحد وعندما نتحدث باسم املجتمع املدني 

نتحدث عن الشعب الفلسطيني ووحدته.
اجللسة الثانية ....

وفي اجللسة الثانية، التي ترأسها مدير 
خليل  اإلن��س��ان،  حلقوق  الضمير  مؤسسة 
ع��ن��وان:'رؤى  حتت  كانت  التي  شمالة،  أب��و 
وتوجهات املجتمع املدني'، شدد على أن هذه 
اجللسة ستناقش من خاللها وقفة املجتمع 

املدني بقطاعاته املختلفة للعام 2012.
وأشار أبو شمالة الى أن منظمات املجتمع 
املدني منخرطة في كل الفعاليات من حراك 
سياسي ومجتمعي ومناصرة القضايا التي 

تهم املواطن واملؤسسات األهلية.
في  الوطني  بعنوان:'الدور  ورقته  وف��ي 
تعزيز  وف��ي  وسياساته  االح��ت��الل  مواجهة 
مدير  ،أك��د  الوطنية'  وال��وح��دة  املصاحلة 
مركز امليزان حلقوق اإلنسان، عصام يونس، 
اإلن��س��ان هي ج��زء من  أن مؤسسات حقوق 

وتعتبر  اجلوهر  وهي  االجتماعي  النسيج 
الضحايا  للفلسطينيني  منحازة  مؤسسات 
وتعمل بشكل واضح لرفض االحتالل ونزع 
يراها  كما  محايدة  وليس  عنه  الشرعية 

البعض.
وطالب يونس منظمات املجتمع املدني 
األحداث  ونقل  الدولي  املجتمع  مبخاطبة 
ال���ت���ي مي��ارس��ه��ا االح���ت���الل وض������رورة ن��زع 
قطاع  ع��ن  احل��ص��ار  وإن��ه��اء  عنه  الشرعية 
عزة، ومناهضة اجلدار العنصري من خالل 

املقاطعة والضغط واملناصرة .
سياسات واستيراتيجيات .....

قطاع  في  بعنوان'التنمية  ورقته  وفي 
واملنظمات  احلكومة  ب��ني  وال��ع��الق��ة  غ��زة 
األه��ل��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل����اص'، ل��ف��ت مدير 
البرامج في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي" 
طبيعة  أن  إل��ى  ن��اص��ر،  باسل   "  UNDP
اجلهات  بني  التنسيق  ومستوى  العالقة 
ومنظمات  اخل���اص  وال��ق��ط��اع  احلكومية 
العمل األهلي أثر كبير في نوعية وجدية 
ومستوى جناح السياسات واالستراتيجيات 

التنموية في قطاع غزة.
املؤمتر بتشجيع  املشاركون في  وأوصى 
السلطة الوطنية لالنضمام إلى املعاهدات 
واملواثيق الدولية وباألخص معاهدة روما 
تقرير  وتفعيل  الرابعة،  جنيف  ووثيقة 
جولدستون والرأي االستشاري الصادر عن 
محكمة الهاي 2004 املتعلق بجدار الفصل 

العنصري.
وأك�����دوا ع��ل��ى ض�����رورة االس���ت���ف���ادة من 
ان��ت��ف��اض��ات ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ل��ص��ال��ح 
التضامن العربي الشعبي مع نضال شعبنا 

العادل.

في   - سمودي  علي  تقرير:  جنني- 
م��ش��غ��ل خ��ي��اط��ة ت��ع��م��ل م��ن��ذ س��ن��وات 
بعدما عجزت عن ايجاد وظيفة رغم 
االدارة  ف��ي  بكالويوس  ش��ه��ادة  حملها 
املالية واملصرفية، فامام معاناة عائلتها 
التي تدهورت بعد  املعيشية  وظروفها 
التي  شقيقتها  وع��ج��ز  وال���ده���ا  وف����اة 
ت��خ��رج��ت ق��ب��ل��ه��ا ب��س��ن��وات اي��ض��ا عن 
امامهما  يكن  لم  بشهادتها  التوظيف 
ملساعدة  وال��ش��اق  املضني  العمل  س��وى 
وال��دت��ه��ا امل��س��ن��ة وامل��ري��ض��ة ف��ي اع��ال��ة 
لم تتغير لذلك  الصورة  االس��رة ولكن 
تتمنى ان تصل رسالتها واستغاثتها عبر 
محمود  للرئيس  "القدس"،  صحيفة 
سالم  الدكتور  ال���وزراء  ورئيس  عباس 
فياض وكلها امل ان يتلمسوا معاناتها 
وصبر عائلتها وحاجتها املاسة لوظيفة 
ال��ت��ي عاشت  احل��ي��اة  اب���واب  لها  تفتح 

حلظاتها معاناة والم.
وس����ط ه����ذا ال���واق���ع امل���ري���ر تعيش 
الكرمي  اخلريجة اجلامعية دينا عبد 
تقول:  كما  وال��ت��ي حت��دت  ع��ام��ا(   29(
"كل الظروف الصعبة والقاسية التعلم 
التي  بالشهادة  اجل��ام��ع��ة  م��ن  وات��خ��رج 
متنحني وظيفة وراتبا يساعد اسرتي 
وي��غ��ي��ر ح��ي��ات��ه��ا امل��ؤمل��ة ول��ك��ن اغلقت 
في وجهي كل االب��واب حتى شعرت ان 
وتضيف:  ق��ي��م��ة"،  لها  ليس  ش��ه��ادت��ي 
العالم  ان  ش��ع��رت  ت��خ��رج��ت  "ع��ن��دم��ا 
سيفتح ابواب احلظ امامي ولكن يبدو 
احل��ظ  يجافيهم  ام��ث��ال��ن��ا  ال��ف��ق��راء  ان 
امام  فرحتي  فماتت  مكان  لهم  وليس 
عجزي عن احلصول لوظيفة واصبحت 
كاختي التي تخرجت قبلي عاملة في 

مشغل".
حياة قاسية 

بدات رحلة معاناة عائلة دينا بعد 
رحيل والدها قبل 15 عاما اثر مرض 
م��ف��اج��ئ ل���م مي��ه��ل��ه ط���وي���ال، ف��ن��ذرت 
رغم  ابنائها  لتربية  حياتها  ال��وال��دة 
او  رزق  لها مصدر  لم يخلف  زوجها  ان 

يعملن في مشغل خياطة 

شقيقتان جامعيتان تناشدان الرئيس ورئيس الوزراء منحهما وظائف العالة اسرتهما 
"ط���وال عمرنا عشنا  وت��ق��ول:  دخ���ل، 
عامال  ك��ان  وال���دي  الن  بسيطة  حياة 
وتفانى لتربيتنا رغم ظروفه الصعبة 
ودوما كان يتمنى ان مينحه الله العمر 
والقوة لتعليمنا خاصة انا وشقيقاتي 
ولكن شاء قضاء الله وقدره ان يتوفى 

بسبب املرض".
وت��ض��ي��ف: "ع��ان��ت ام���ي ك��ث��ي��را في 
حياتها وحرصت على تشجيعنا على 
ال���دراس���ة وال��ت��ع��ل��ي��م واحل���ص���ول على 
على  حتثنا  وكانت  اجلامعية  الشهادة 
التعلم من جتربتها ومدى بؤس احلياة 
وعجزها النها لم تتعلم وال حتمل اية 

شهادة وخبرة".
االرملة  ال��وال��دة  واحتملت  صبرت 
كل الظروف وواجهت التحديات لتوفر 
حياة كرمية لالبناء وسط حرصها على 
تقول  كما  امل  وكلها  دراستهم  انتظام 
دينا: "ان نتوفق ونتفوق ونحقق حلمها 
تتمنى  وكانت  مستقبلنا  يكفل  الذي 
ان يكبر اخي وجيه بسرعه ليتخرج 
وي��س��اع��ده��ا ف��ي ح��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة "، 
على  حكم  االح��ت��الل  لكن   " وتضيف 
اخي  اعتقل  بعدما  بالسجن  حلمها 
وامل��اس��اة  س��ن��وات   7 بالسجن  وح��وك��م 
التي  والتعذيب  التحقيق  ظ��روف  ان 
تعرض لها اثرت على صحته وحياته  
وم����ا زل��ن��ا ن��دف��ع ث��م��ن��ه��ا غ��ال��ي��ا حتى 
امي بتحرر  وتكمل " فرحت   ،" اليوم 
اخ���ي ق��ب��ل امل��وع��د ض��م��ن االف���راج���ات 
ولكننا صدمنا رغم التحاقه باجلامعة 
بدا  عندما  حياته  استعادة  ومحاولة 
ونفسية  صحية  م��ش��اك��ل  م��ن  ي��ع��ان��ي 
اثرت على حياته فانقطع عن اجلامعة 
واص��ب��ح ي��ع��ي��ش ف��ي ع��زل��ة ورغ����م ان 
لديه نسبة عجز 70% لم يحصل على 
وم��اس��ات��ه مستمرة  رات���ب  او  م��س��اع��دة 

حتى يومنا هذا ".
التحدي واالرادة 

ب��ع��دم��ا ف��ق��دت ال��ع��ائ��ل��ة  وخ��اص��ة 
ب��ع��الج ابنها وع��ودت��ه  ال��وال��دة االم���ل 

حلياته ليكون عونا وسندا لها، رفضت 
ال����وال����دة االس���ت���س���الم ل���الم���ر ال���واق���ع  
وتقول  الدراسة،  على  بناتها  وشجعت 
والدتي  الله لدعوات  دينا: "استجاب 
وكرمها بنجاح شقيقتي الكبرى كفاية 
رغم معاناتها من حالة مرضية فتحدت 
كل الظروف وارسلتها للجامعة ووضعت 
كل امالها عليها  حتى تخرجت وحصت 
على شهادة خدمة اجتماعية فبدات 
وسرعان  ل��ه��ا"،   وظيفة  ع��ن  بالبحث 
ما تبدد االمل عندما لم حتظ كفاية 
بوظيفة وامام الوضع الصعب التحقت 
بسوق العمل ومازالت عاملة في مشغل 
حزنها  "رغ��م  دينا:  وتقول  للخياطة، 
العمل  ع��ل��ى  وواظ��ب��ت  اخ��ت��ي  حتملت 
حالتها  بسبب  ولكن  والدتي  ملساعدة 
بشكل  العمل  م��ن  تتمكن  ال  الصحية 

متواصل ".
الصدمة الثانية 

خ����الل ذل�����ك، ك���ان���ت دي���ن���ا ت��ت��اب��ع 
دراس��ت��ه��ا وت���خ���وض م��ع��رك��ة ال��ت��ح��دي 
كانها تسارع الزمن للتخرج لتساهم في 
رفع كاهل املعاناة عن اسرتها مع تقدم 
السن بوالدتها التي اصبحت تعاني من 
عدة امراض، وتقول دينا: " جتاوزت كل 
اثار هذه الظروف وصممت على النجاح 
الحمل املسؤولية عن والدتي التي كانت 
تتفانى من اجلنا وترفض االستسالم في 
سبيل حياتنا ومستقبلنا"، وتضيف: 
وشقيقتي  وال��دت��ي  ورع��اي��ة  "ب��دع��م 
ال��ث��ان��وي��ة العامة  ك��ف��اي��ة جن��ح��ت ف��ي 
حتى  بجد  ودرس���ت  اجلامعة  ودخ��ل��ت 
تخرجت بشهادة  ادارة مالية ومصرفية 
ففرحت كثيرا النني اصبحت جاهزة 

للمرحلة اجلديدة الوظيفة".
لم يبق مؤسسة اال وقدمت طلبا لها 
للحصول على وظيفة، وتقول: "كنت 
كبير  ام��ل  ول���دي  وط��م��وح��ة  متفائلة 
بالوظيفة ولكن جترعت نفس الواقع 
املرير ولم يكن امامي سوى التخلي عن 
مشغل  ف��ي  بالعمل  وال��ق��ب��ول  شهادتي 

للخياطة ".
صور اخرى 

تابعت دينا طلبات التوظيف على 
مدار السنوات املاضية بعدما نال املرض 
من والدتها في وقت انهت فيه شقيقتها 
وفاء الثانوية العامة، وتقول: "متسكت 
ب��ام��ل ال��وظ��ي��ف��ة وان���ا اك��ت��ب ال��رس��ائ��ل 
لكن دون جدوى فلم يكن  واملناشدات 
عملي  ومواصلة  التحمل  س��وى  امامي 
الن وضع اسرتي اصبح اكثر سوءا بني 
مرض والدتي واخي وعدم قدرة اختي 

كفاية على االنتظام في العمل".
رغم احلمل الثقيل، ارسلت العائلة 
سنوات   7 م��رت  ول��ك��ن  للجامعة  وف���اء 
انهوا  م��ن  ت��خ��رج  م��ازال��ت طالبة  وه��ي 
بسبب  وبعدها  معها  العامه  الثانوية 
عدم متكنها من توفير نفقات التعليم، 
وتقول وفاء: "اصرت والدتي وشقيقاتي 
على  حصولهن  ان  رغ��م  تعليمي  على 
الشهادات لم يغير حياتهن ولم يوفر 
ل��ه��ن وظ��ي��ف��ة ف��ي��ه��ا ف��ق��د ك���ان لديهم 
ام����ل ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل وب��ال��ف��ع��ل ب���دات 
اجتماعية"،  خدمة  تخصص  دراس��ة 
وتضيف: "بسبب الوضع املادي الصعب 
دراس��ي��ة  س��اع��ات  ت��ن��زي��ل  ميكنني  ال 
ك��ث��ي��رة ل���ذل���ك  ل���م امت��ك��ن م���ن ان��ه��اء 
السنة  ف��ي  زل��ت طالبة  وم��ا  ال��دراس��ة 
العام  ف��ي  ات��خ��رج  ان  وامت��ن��ى  الثالثة 
احلالي ويوفقني الله بوظيفة العوض 

والدتي ونغير حياة اسرتنا".
مناشدة وامل 

امام هذا الواقع، تقول دينا: "اناشد 
الرئيس ورئيس الوزراء تلبية صرختنا 
وتلمس معاناتنا وحتقيق حلم والدتي 
التي افنت عمرها في تربيتنا وتعليمنا 
ونعيش حياة كرمية  لها  لنكون عونا 
ككل البشر"، وتضيف: "منذ تخرجي 
وان�����ا امت���ن���ى احل���ص���ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة 
ف��ي��ؤمل��ن��ي ان اع��م��ل ف���ي م��ش��غ��ل وك���أن 
شهادتي ال قيمة لها، واملي ان احصل 

على وظيفة بشهادتي".


