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ابو  عبدالله  اك��د   - سمودي  –علي  جنني 
عيد اخلبير الفلسطيني  بالقانون الدولي أن 
إمكانية مقاضاة بعض القيادات اإلسرائيلية 
شبه  تعتبر  ال��دول��ي��ة  اجل��رائ��م  محكمة  أم���ام 
التحرير  منظمة  أو  السلطة  لكون  معدومة 
الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة وحتى لو 
اعتبرت دولة فهي غير عضو بالنظام األساسي 

للمحكمة كما وان إسرائيل ليست عضوًا بها.
وخالل ندوة عقدها مركز حقوق اإلنسان 
والدميقراطية »شمس« في مدينة بيت حلم 
حول »جرائم احلرب وانتهاك القانون الدولي 
عيد  أب��و  الدكتور  اخلبير  اقترح  اإلنساني«، 
االولى  الهدف،  لتحقيق هذا  إتباع طريقتني 
املتهمني  اجلزائية ضد هؤالء  الدعاوى  إقامة 
التي تأخذ  الغربية  الدول  أمام محاكم بعض 
هذا  ان  موضحا  ال��دول��ي،  االختصاص  مببدأ 
بعض  لتغيير  العقبات  بعض  فيه  االجت���اه 
هذه الدول لقوانينها للتخلص من النظر في 
هكذا دعاوى كما حدث في بلجيكا، كما ميكن 
ال��دول  ف��ي  مدنيًا  االح��ت��الل  دول  تقاضى  أن 
الشهداء  أهالي  قبل  من  أم��وال  فيها  لها  التي 

واملتضررين.
أم���ا ال��ط��ري��ق��ة األخ����رى ف��ه��ي ال��ت��ع��اون مع 
النظام  في  األع��ض��اء  الصديقة  ال��دول  بعض 
والتي  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  األساسي 
اإلسرائيلية  اجلنسية  يحملون  رع��اي��ا  ل��ه��ا 
تلك  جنسية  يحملون  الوقت  نفس  في  وهم 
جرائم  ارتكاب  في  وشاركوا  الصديقة  ال��دول 
ح���رب ف��ي غ���زة وغ��ي��ره��ا، وب��اس��ت��ط��اع��ة ه��ذه 
األهلية  املنظمات  بعض  أو  الصديقة  ال��دول 
في  ه��ؤالء  أن تطلب محاكمة  فيها  الصديقة 
محاكمها، موضحا ان هذا اإلجراء اآلن تدرسه 
املنظمات األه��ل��ي��ة واحمل��ام��ي��ني في  م��ن  ع��دد 
الدولة  ه��ذه  أن  إذ  التباعه،  إفريقيا  جنوب 

عضو في احملكمة.
تعريف اجلرمية الدولية

وأوضح أبو عيد أنه ال يوجد اتفاق حتى 
اللحظة على تعريف اجلرمية الدولية، ورغم 
أنها سلوك من شأنه  توافق على  ذلك فهناك 
لو حدث أن يعكر صفو العالقات الودية بني 
الدول بوصفه عمال يصيب املصالح الدولية 
احمل��م��ي��ة ب��ال��ض��رر ك��ج��رائ��م ال��س��الم م��ث��ال، وال 
الدولية  العالقات  في  املصالح  ه��ذه  تنحصر 
الدولي  املجتمع  أقر  ال��دول فحسب، فقد  بني 
ضرورة حماية املصالح األساسية أيضا كذلك 
بتحرميه أعمال القتل أو اإلبادة أو االسترقاق 
أسباب  على  مبني  اض��ط��ه��اد  وك��ل  اإلب��ع��اد  أو 
ب��ل ويحمي  أو ع��ن��ص��ري��ة دي��ن��ي��ة،  س��ي��اس��ي��ة 
أن  شأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  اجلنائي  ال��دول��ي  القانون 
واالعتداء  كالتعذيب  اإلنسان  بكرامة  يحط 

على املدنيني فيما يسمى بجرائم احلرب.
خصائص اجلرمية الدولية

وتناول الدكتور أبو عيد السياق التاريخي 
ي��خ��ص خصائص  أم���ا فيما  احل����رب،  جل��رائ��م 
اجل��رمي��ة ال��دول��ي��ة، ف��ق��ال: أن ال��ع��رف استقر 
احلقائق  من  جملة  الدولية  التجارب  وأك��دت 
اخلصائص  بعض  الدولية  للجرمية  أعطت 
الذاتية والقانونية التي متيزها عن اجلرمية 
ال��داخ��ل��ي��ة، وم���ن ه���ذه اخل��ص��ائ��ص خ��ط��ورة 
خطورة  تظهر  وجسامتها  الدولية  اجل��رمي��ة 
وجسامة اجلرمية الدولية في اتساع وشمولية 
آث���اره���ا، وي��ك��ف��ي ب���أن ن��ذك��ر ب���أن م��ن اجل��رائ��م 
الدولية ما يستهدف إبادة وتدمير مدن وقتلى 
من  ذلك  وغير  مجموعات  وتعذيب  باجلملة 
األعمال الفظيعة التي يعجز القلم عن وصفها 

ووصف نتائجها املدمرة.

خالل ندوة ملركز »شمس« حول انتهاك القانون اإلنساني

دعوة إلى رفع دعاوى جزائية ضد ضباط اسرائيليني أمام محاكم 
دول غربية تأخذ مببدأ االختصاص الدولي

وذكر ان جواز التسليم في اجلرائم الدولية« 
اجلرائم في القانون الداخلي« نوعان عادية و 
التسليم  الداخلية  القوانني  وجتيز  سياسية 
في اجلرائم العادية ويختلف األمر في القانون 
الدولي اجلنائي عن القانون الوطني، إذ ال يعرف 
القانون الدولي اجلنائي متييزا أو تفرقة بني 
اجلرائم وبالتالي ال يجوز وصف جرمية دولية 
أخ���رى ب��أن��ه ج��رمي��ة ع��ادي��ة، وه���ذا يعني أن 
املبدأ  لنفس  تخضع  الدولية  اجلرائم  جميع 
فإما أنها جميعها من اجلرائم التي يجوز فيها 
يجوز  ال  التي  اجل��رائ��م  م��ن  أنها  وإم��ا  لتسليم 

فيها التسليم.

أقسام اجلرائم الدولية
وحول أقسام اجلرائم الدولية، قال الدكتور 
جرائم  منها  قسمني،  إلى  تقسم  أنها  عيد  أبو 
واختطاف  كالقرصنة  ال��س��ل��م،  وق��ت  ترتكب 
الطائرات واالجتار بالرقيق، واإلبادة اجلماعية 
متى وقعت وقت السلم، وجرائم ترتكب وقت 
وت��س��م��ى ج��رائ��م  املسلحة  وال��ن��زاع��ات  احل���رب 
حرب، وهي التي نص عليها في املادة السادسة 
في  العسكرية  للمحكمة  األساسي  النظام  من 
نورمبرج، وقد وضع لهذا الغرض ميثاق لندن 

سنة 1945م.
واضاف: باإلضافة إلى ذلك هنالك طائفة 
اإلنسانية  ض��د  باجلرائم  تسمى  اجل��رائ��م  م��ن 
وي��دخ��ل ف��ي إط���اره���ا ج��رمي��ة إب����ادة اجلنس 
البشري، وهي اجلرائم التي تنطوي على عدوان 
صارخ على اإلنسان، وتتمثل في القتل واإلبادة 
إنساني  وك��ل فعل غير  واإلب��ع��اد واالس��ت��رق��اق، 
احلرب  وأثناء  قبل  املدنيني  يرتكب ضد  آخر 

وفي أثنائها(.
لندن سنة  امل��ادة 6/ج من ميثاق  ان  وذك��ر 
بانها  اإلنسانية  ض��د  اجل��رائ��م  ح���ددت   1945
ت��ش��م��ل: ال��ق��ت��ل ع��م��دا، وال��ن��ف��ي، واالس��ت��ب��ع��اد، 
وغ��ي��ر ذل���ك م��ن األع��م��ال ال��الإن��س��ان��ي��ة، التي 
ترتكب ضد السكان املدنيني قبل احلرب وفي 
أثنائها، أو أي أحكام تبني على أسس سياسية، 
فيما  أو  تنفيذها  في  دينية،  أو  أو عنصرية، 
اختصاص  نطاق  داخ��ل  جرمية  بأية  يتعلق 
انتهاكا  تشكل  ل��م  أم  أشكلت  س���واء  احمل��ك��م��ة، 
للقانون الوطني للدولة التي وقعت فيها هذه 

املادة نفسها  واالنتهاكات، وقد ربطت  اجلرائم 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن اجل��رائ��م ب��احل��رب، أي بإعالن 

احلرب أو قيامها.
وأشار الى ان هذه االفعال تعتبر مجرمة متى 
ارتكبت ضد املدنيني عموما، بغض النظر عن 
وأيا كان  املجتمعية،  انتماءاتهم  أو  جنسياتهم 
كانت هذه  أنها  اجلرائم، مبعنى  هذه  مرتكب 
سلطة،  أو  دول����ة،  لفعل  نتيجة  معظمها  ف��ي 
ويتم تنفيذها من خالل فاعلني ذوي سلطة، 
أو  الدولة  أو غير ذوي سلطة رسمية، فعنصر 
املميز الوحيد لالختصاص  السلطة ليس هو 
اإلنسانية، ألن  للجرائم ضد  الدولي  القضائي 
الفاعلني  على  لالنطباق  قابلة  اجلرائم  هذه 
من غير ذوي السلطة، إذا كانوا يتصرفون إما 
مع  عليه  متفق  نهج  على  بناء  أو  بأنفسهم، 

فاعلني ذوي سلطة.
وأض��اف: اما جرمية إب��ادة اجلنس البشري 
ارتكبت  وما  الثانية  العاملية  للحرب  كان  فانه 
خاللها من جرائم بشرية، أثر في دفع املجتمع 
ال��دول��ي ن��ح��و جت���رمي كثير م��ن األف��ع��ال غير 
املشروعة، التي قد ترتكب ضد أفراد أو جماعات 
العرقي  أو  السياسي،  انتمائها  بسبب  معينة، 
اجلمعية  إص��دار  وذل��ك من خ��الل  الديني،  أو 
العامة لألمم املتحدة في 1946/12/11م، قرارا 
البشري  اجلنس  إب��ادة  يجعل  إعالنا  يتضمن 
جرمية دولية تتعارض مع روح األمم املتحدة 
اإلن��س��ان��ي،  ال��ض��م��ي��ر  ويستنكرها  وأه��داف��ه��ا، 
ول��ذل��ك ف��ق��د أق���رت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ألمم 
البشري  اجلنس  إب��ادة  منع  اتفاقية  املتحدة 
التنفيذ  التي دخلت حيز  في 1948/12/9م، 
من  يوما  تسعني  بعد  1951/1/12م  بتاريخ 
إيداع وثيقة تصديق الدولة العشرين عليها، 
التي صدقت على هذه  ال��دول  وق��د بلغ ع��دد 
االتفاقية أو انضمت إليها مع حلول عام 1997م 
االتفاقية عرفت  ان  ال��ى  واش��ار  دول��ة.   )123(
فعل  أي  بأنها  البشري  اجلنس  إب���ادة  جرمية 
من األفعال التي ترتكب بقصد القضاء كليا أو 
جزئيا على جماعة بشرية، بالنظر إلى صفاتها 

العنصرية أو اجلنسية أو الدينية.
وقد نصت االتفاقية على عدد من األفعال 
قتل  منها  اجل��رمي��ة،  ل��ه��ذه  مكونة  تعد  ال��ت��ي 

على  اجلسيم  واالع��ت��داء  م��ا،  أع��ض��اء جماعة 
أفرادها جسميا، أو نفسيا، أو إخضاع اجلماعة 
القضاء  شانها  من  معيشية  ظ��روف  إل��ى  عمدا 
عليها، سواء أكان ذلك بصفة كلية أم جزئية، 
التناسل  إعاقة  اتخاذ وسائل من شانها  كذلك 
أو نقل الصغار قسرًا من  داخل هذه اجلماعة، 

جماعة إلى أخرى.
معاقبة  ع��ل��ى  ن��ص��ت  االت��ف��اق��ي��ة  ان  وب���ني 
ال��ب��ش��ري، كما  مرتكب ج��رمي��ة إب���ادة اجل��ن��س 
فيها،  االشتراك  أو  الشروع  أو  االتفاق  جرمت 
ومن أهم ما نصت عليه: معاقبة كل من يرتكب 
هذه اجلرمية، أو أي فعل من األفعال التي نصت 
فردا  أم  موظفا،  أم  حاكما،  أك��ان  س��واء  عليها، 
عاديا، وبذلك أصبحت هذه اجلرمية ليست 
التشريعات احمللية فقط، مما  من اختصاص 
يدخلها في اختصاص القانون الدولي. وأضاف: 
ان أهم ما مييز هذه االتفاقية من حيث نطاق 
الدولي  العرف  أنها تدخل في نطاق  الزاميتها 

الذي تتسم قواعده بعمومية التطبيق.
وأوضح الدكتور أبو عيد أن تطور القواعد 
ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��خ��ال��ف��ات اخل��ط��ي��رة 
النصوص  حبيسة  احل����روب  خ���الل  امل��رت��ك��ب��ة 
القانونية خصوصًا بعد احلرب العاملية الثانية 
الباردة والعداء بني املعسكرين  بسبب احلرب 
الرئيسيني في العالم ووجود توازن في القوى 
السوفيتي  االحت��اد  انهيار  بعد  انه  إلى  بينهم 
جنائية  محاكمات  إج���راء  السهل  م��ن  اص��ب��ح 
والعسكريني  السياسيني  ال��زع��م��اء  م��ن  لعدد 
لدول محددة وهي في غالبيتها من دول العالم 
سيراليون  مثل  الضعيفة  ال��دول  أومن  الثالث 
والكونغو وصربيا وكمبوديا،  والسودان  وروندا 
خاصة  محاكم  أنشأت  لذلك  نتيجة  واض��اف: 
أهمها احملكمة اجلنائية اخلاصة ليوغسالفيا 
 1993 عام  االم��ن  مجلس  أقرها  التي  السابقة 
واحمل��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة اخل��اص��ة ل���روان���دا التي 
ومحكمة   .1994 األمن  عليها مجلس  صادقت 
كمبوديا وسيراليون وغيرها، وفيما بعد متت 
جنائية  محكمة  إنشاء  على   1998 املصادقة 
فيما  أصبح  الذي  روما  دولية مبوجب ميثاق 
اجلنائية  للمحكمة  األس���اس���ي  ال��ن��ظ��ام  ب��ع��د 

الدولية التي اتخذت الهاي مقراً لها.

غزة – "ليس للحياة قيمة إال إذا وجدنا فيها شيئا نناضل من أجله"، كالم يتردد على ألسنة 
الكثيرين، ولكن القليل منهم من يفهم معناه ويطبقه في حياته، فاملخترع الفلسطيني محمود 
شاهني استطاع أن يجعل حلياته قيمة ، فمن وحي املعاناة التي عايشها في قطاع غزة تولدت لديه 
العزمية واإلرادة للتغلب عليها وكسرها من خالل استخدامه أدوات بسيطة جدًا التكاد تخطر على 

بال فجعلته ينجز ثمانية اختراعات حصل فيها على براءة االختراع.
حصة العلوم

محمود خالد محمود شاهني أستاذ علم الكيمياء، تخرج من جامعة طنطا عام 1983، وعمل 
مدرسًا ملدة 25 عامًا في مدرسة الكرمل، له العديد من األفكار والتجارب واإلبداعات اإللكترونية 
اإلختراعات هو حبي  لهذه  دفعني  "ال��ذي  قائاًل:  "للقدس"  بدأ حديثه  بالطاقة،  تتعلق  التي 
للتجارب العملية، وكان هذا بفضل أستاذي ووالدي الذي كان يدرسني العلوم وأنا في الصف السادس 
اإلبتدائي"، مضيفًا: "كان والدي يطلب منا تنفيذ ابتكارات من خالل استخدام أدوات بسيطة، 
وكان من ضمنها املصباح الكهربي الذي صنعناه من قطعة ليمون وقطب نحاسي وقطب من الزنك 

الذي نحصل عليه من البطاريات الصغيرة".
منذ تلك اللحظة فهم شاهني معنى التجارب العملية وأهميتها ، فأصبحت حصة العلوم من 

احلصص احملببة إلى قلبه، والتي استطاع من خاللها أن يبدع ويتميز.
مرايا شمسية

الكيمياء والفيزياء هي أم العلوم، من يفهمها ويستوعبها يستطيع أن يسخرها كيفما شاء 
ووقتما شاء، وهذا ما فعله شاهني الذي رفض أن يعيش معاناة استمرار انقطاع التيار الكهربائي، 
التي شكلت وال زالت تشكل أزمة لدى الغزيني، فاخترع مصدر طاقة جديد من املرايا الشمسية، 
وقال: "كبرت التجربة في ذهني بسبب مشاكل التيار الكهربائي، فبدأت أبحث عن مصدر جديد 
للطاقة ال يتحكم به أحد غيري"، مضيفًا: " أحضر أحد التجار مرايا شمسية وخزنها لديه ولم 
كنز  وكأنني حصلت على  وشعرت  منه  فاشتريتها  فيما تستخدم،  وال  أهميتها  يعلم  أحد  يكن 

ثمني بعد امتالكها".
استطاع شاهني أن يجعل من هذه املرايا مولدا يعمل على الطاقة الشمسية من خالل بطارية 
تعمل بقدرة 12 فولت تكفي إلضاءة مصباحني فقط في املنزل، وقال: "لم تعجبني الفكرة وأحببت 
أن أطور عمل هذه البطاريات فتمكنت من حتويل الطاقة من 12فولت إلى 220 فولت وبقدرات 

مختلفة، عن طريق محول يشبه الUBS فكانت تكفي إلحتياجات منزلي بالكامل".
لم يحتكر شاهني اإلختراع لنفسه خصوصًا فترة احلرب فزود بيت والدته بخط منها لتضيء 
منزلها، إلى جانب إستفادة اجليران أيضًا منها، ووجد شاهني ُأكل هذا العمل وثمرته قبل احلرب 
األخيرة على قطاع غزة وبعدها، فكان منزله ينير بالكامل في الوقت الذي غرق فيه القطاع في 
ظالم دامس، وأضاف: "البطاريات التي أضيء بها منزلي أحتاجها فقط في الليل، أما في النهار 

فيتم شحنها من جديد بواسطة املرايا الشمسية".
مدفأة على احلطب متعددة االستخدامات

احلرب األخيرة على قطاع غزة، حرمت الغزيني من كافة مصادر احلياة، فال كهرباء وال ماء وال 
غاز للطهي، إلى جانب حرمانهم من وسائل التدفئة التي كانوا بأمس احلاجة لها في تلك الفترة، 
فكانت سببًا في مبادرة شاهني في اختراع مدفأة تعمل على احلطب، ولكن بعد اختراعه هذا 
اجلهاز إكتشف أن له خمس فوائد بداًل من فائدة واحدة، وقال: "بسبب املعاناة التي عاشها الشعب 
نتيجة حرمانهم من كافة مقومات احلياة فكرت في جهاز جديد يعمل على احلطب وكان هدفي 
منه التدفئة ولكنني أنتجت جهازا بخمس فوائد بداًل من واحدة"، مضيفًا: "حتكمت فيه بكمية 
وبالتالي إعطائي  بالكامل،  أن يحترق  أستغل احلطب أطول فترة ممكنة قبل  األكسجني حتى 

الفائدة التي أريد بأقل كمية من احلطب".
استطاع هذا االختراع أن يقلل من حدة املعاناة، فبعد وضع حطبتني صغيرتني داخل اجلهاز 
وبالتحكم في كمية األكسجني، نخرج مبدفأة وفرن للخبيز والشوي، وبوجتاز لطهي الطعام وتسخني 

املاء، كما ميكن وضعه داخل املنزل، وهو جهاز آمن وال يشكله أي أخطار تذكر.
أنبوب حديدي وجهاز إنذار

 بعد انتهاء احلرب على قطاع غزة، فتحت الطرق أمام إدخال العديد من األجهزة، وكان من 
ضمنها املواتير الكهربائية التي أصبحت جزءًا من تكوين املنزل الغزي، ولكنها كانت تستخدم فقط 
في إنارة املنزل دون استغالل طاقتها في أي عمل آخر، فكان هذا سببًا جديدًا في إقبال شاهني على 
اختراع جهاز يعمل على عادم املواتير الكهربائية واستغالله في تسخني املياه، ويتابع شارحا: "هذا 
اجلهاز عبارة عن أنبوبني متداخلني، أحدهما ميتص احلرارة اخلارجة من املولدات الكهربائية 
ويعمل على تسخني املاء وغليانه دون أن يؤثر العادم في تلويث املاء، واألنبوب اآلخر تخرج منه 
املياه الساخنة"،وهذا اجلهاز ليس فقط لتسخني املاء وإمنا ميكن أيضًا توصيله بترموس احلمام 

الشمسي وتخزين املياه الساخنة حلني احلاجة إليها".

املخترع الفلسطيني محمود شاهني .. حتدى الصعاب بثمانية اختراعات 

هذه االختراعات كانت وليدة احلاجة امللحة لها، وكانت أيضًا نتيجة طبيعية للمعاناة التي 
يعيشها القطاع، فشاهني ميتلك بئرًا للماء يعمل على طاقة 3فاز، ويحتاج إلى مراقبة مستمرة 
حتى يتجنب أي عطل فيها، فاخترع شاهني جهاز استشعار وإنذار حلماية األجهزة التي تعمل 
على 3فاز، وقال: "هذا اجلهاز يفصل الكهرباء عند أي استشعار باخلطر ولو كان هذا اخلطر ميثل 
جزء من الثانية ، وال يسمح لألجهزة بالعمل إال بعد إصالح اخللل، وبالتالي احملافظة عليها في 

حالة آمان، وليس له أي عيب".
أدوات قدمية

أدوات قدمية مر على وجودها فترة طويلة، كثير منا يرميها وال يفكر باالستفادة منها، وقليل 
جدًا من يحتفظ بها ويجددها، وكان على رأس هذه الفئة القليلة املخترع شاهني، الذي استغل 
املسجل القدمي الذي مر على وجوده أكثر من عشرين عامًا في منزله، ويتمتع "مبعزة" خاصة 
لديه، فجعل منه جهاز يعمل على نظام MP3 بدون شرائط، فتابع: "هذا املسجل له ذكريات 
الرمونت  للتحكم  جهاز  باستخدام   MP3 نظام  على  ليعمل  تطويره  ف��أردت  قلبي  على  عزيزة 
كنترول، وأيضًا استخدمته في شحن اجلوال، سواء بوجود الكهرباء أو عدمها ألن له بطارية يتم 
شحنها بالطاقة الشمسية، وكذلك كسماعات لالب توب بحيث نحصل على نقاوة عالية للصوت، 
مع احملافظة عليه كمسجل"، مضيفًا: "هذا املذياع يعمل على بطارية صغيرة وتعيش لفترة 

طويلة بعد نزع األشرطة التي تستهلك طاقة أكبر".
لم تتوقف اختراعات شاهني عند هذا احلد، ، فلم يفكر بنفسه فقط وإمنا شمل املواطن الغزي 
بأفكاره، فاخترع فلتر ماء يعمل على الطاقة الشمسية كما أوجد غازا للطهي، إلى جانب اهتمامه 
بالذين يعانون من إعاقة وال يتحركون إال من خالل الكرسي املتحرك، فعمل على تشغيل هذه 
الكراسي من خالل حتويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة شمسية وبالتالي احملافظة على أن تبقى 
هذه الكراسي عاملة طوال الوقت وتخدم صاحبها دون انقطاع، وأضاف: "السبب في هذا االختراع 
طالب اسمه زهير تعرض حلادث اصيب بالشلل على إثره، ووجدته قبل فترة على كرسي متحرك 
ولكنه توقف عن السير ألن شحنته الكهربائية انتهت، فمنذ تلك اللحظة عملت على حتويل 

الطاقة الكهربية إلى شمسية .
أحالم وطموحات

كل مخترع يطمح بأن يجد من يشجعه ويدعمه وهذا ما افتقر إليه املخترع الفلسطيني شاهني، 
فكل ما سمعه من املسئولني هي عبارات تشجيعية فقط ال غير، وقال: "كنت أمتنى أن أجد رعاية 
من املؤسسات أو حتى من الدولة ألن هذه االختراعات تستنفذ الكثير من مالي اخلاص، فليس همي 

شهادات التكرمي وإمنا محاولة تطبيق اختراعاتي على أرض الواقع لتعم الفائدة اجلميع ".
وعبر شاهني عن أمله في أن يتم االهتمام بالبحث العلمي وإنشاء مراكز للبحث العلمي، وبناء 
مدارس صناعية إلخراج الفتية ممن ال يستطيع متابعة تعليمه من الضياع إلى مستقبل مهني 
متميز، وطالب بضرورة تفعيل املعامل باملدارس، قائاًل: "هذه املعامل ستمكننا من بناء اقتصاد 
دولة ألننا لدينا طاقات ابداعية ومتميزة، لذلك يجب عدم دراسة املنهاج من ناحية نظرية 
فقط وإمنا يجب تطبيقها عمليًا"، مشيرًا إلى أنه مت االتفاق بينه وبني عصام جودة رئيس بلدية 
جباليا على إنارة واحد ونصف كيلو متر على شاطئ بحر غزة املنطقة الشمالية وإضاءة خمسني 

مسجدا بالطاقة الشمسية، فور إيجاد ممول عربي للمشروع .

بيت حلم - من خلود دراس -بدأت معاناة 
محمود بشارات 35 سنة من قرية طمون قضاء 
السنة  وف��ي  امل��ب��ك��رة  الطفولة  منذ  ط��وب��اس 
وال��داه عدم قدرته  اكتشف  االول��ى من عمره 
على احلركة بشكل طبيعي مثل اخوته البالغ 
عددهم 12 اخا واختا حيث كان ترتيبه السابع 
بينهم . كانت اعاقته ناجمة عن خلل وظيفي 
في االعصاب في العمود الفقري مما ادى الى 
ارتخاء في العضالت في اطرافه السفلى اثرت 

على قدرته على احلركة.
وف���ي ظ���ل اوض�����اع اس����رة ب���ش���ارات امل��ادي��ة 
الصعبة ، لم يكن في وسعهم اال اللجوء به الى 
مؤسسة االميرة بسمة لتأهيل االطفال املعاقني 
في القدس وهناك قدم االخصائيون يد العون 
والتأهيل  وال��دع��م  الرعاية  بتقدمي  حملمود 
ان  الى  التعليم  تلقيه  الى  باالضافة  املناسب 
الظروف  تثنه  التاسع.ولم  الصف  ال��ى  وص��ل 
احمل��ي��ط��ة ب���ه ع��ل��ى االس���ت���س���الم ب���ل ب���ارادت���ه 
الى  ت��وج��ه  احل��ي��اة  م��واج��ه��ة  على  وتصميمه 
مؤسسة Life Gate في بيت جاال لتأهيل ذوي 
االحتياجات اخلاصة واكمل تعليمه في املرحلة 
الثانوية في مدرسة االمل الثانوية حتى انهى 

مرحلة التوجيهي / جتاري.
لم  العامة  الثانوية  مرحلة  انهى  ان  بعد 
يكتف بهذا القدر من التعليم ، بل آثر الرجوع 
الى قريته طمون الكمال دراسته اجلامعية في 
جامعة النجاح الوطنية واختار مادة التربية 
الفنية ملوهبته العالية في الرسم وكان يضطر 
لقطع مسافة طويلة من قريته الى اجلامعة 
على  العكازات  باستخدام  االق��دام  على  مشيا 
م��س��ال��ك وع���رة غ��ي��ر م��ؤه��ل��ة وظ���ل ع��ل��ى ه��ذا 
ال��ى تدهور  ادى  مل��دة سنة ونصف مما  احل��ال 
التربية  دراس��ة  فتوقف عن   ، الصحي  وضعه 
حتتاج  النها  الرسم  في  هوايته  وع��ن  الفنية 
امل��ادي  وض��ع��ه  بسبب  يستطع  ل��م  ادوات  ال��ى 

الصعب ان يوفرها.
لم يستسلم بشارات لهذا الوضع ولم تكن 
امللتزم  ال��ش��اب  ه��ذا  فشل  ف��ي  سببا  العقبات 
دي��ن��ي��ا وي���أس���ه، ب��ل ك��ان��ت ح��اف��زا ع��ل��ى ب��دء 
مرحلة جديدة من مراحل نضاله ضد االعاقة. 
جمعية  مب��ؤس��س��ة  ال��ت��ح��ق   1997 ال���ع���ام  ف���ي 
ساحور  بيت  في   YMCA املسيحية  الشبان 
الصحيحة  ال��رع��اي��ة  ال��دع��م  ع��ل��ى  للحصول 
والتأهيل املناسب حيث قدمت حملمود وزمالئه 
املنتفعني اثناء اقامتهم في املؤسسة العديد من 
اخلدمات من جلسات االرشاد النفسي ودورات 
الزجاج  املنتفعني كالرسم على  لرفع كفاءات 
اخلدمات  تقدمي  ال��ى  باالضافة  والكمبيوتر 

الطبية الالزمة .
النفسي واالجتماعي  املرشد  معاوية عواد 
ف���ي امل��ؤس��س��ة س��اب��ق��ا ورئ���ي���س ق��س��م االرش����اد 
التربوي في مديرية التربية حاليا كان شاهدا 

قصة جناح محمود بشارات الذي حتدى االعاقة فأبدع وفاز

 %5 بتعيني  املعاقني  احت��اد  حصة  على  معني 
في قسم  قبوله  االس��اس مت  ه��ذا  وعلى  منهم 
الكتب في املديرية ثم مت نقله للعمل في قسم 
الشؤون االدارية حيث سخر كل طاقاته للعمل 
كأي موظف مدركا ما يناط به من مسؤولية ولم 
يشتك ويضعف بل كان مثاال للموظف املثابر 
دون ان تفتر له أي عزمية وسط زمالئه الذين 

يكنون له كل تقدير واعزاز.
الى  اخ��رى  فنية  لوحة  ب��ش��ارات  ويضيف 
وبالتحديد كرة  الرياضة  حياته فهو ميارس 
السلة في اوقات فراغه حيث انضم الى فريق 
كرة السلة التابع لنادي معاقي بيت حلم، يروي 
بشارات عن تلك التجربة: » من اللحظات التي 
تشعرني بالفخر هي املشاركة في عدة مباريات 
على مستوى الدول الشقيقة والدول االجنبية 
وما يشعرني بالفرحة هي تلك اللحظة التي فاز 
االحتياجات  لذوي  الفلسطيني  فريقنا  فيها 
سجلت  حيث  ال��س��وري  الفريق  على  اخل��اص��ة 
بنفسي هدف الفوز في آخر خمس دقائق من 

الشوط االخير وكانت حلظات لن انساها.«
بالتصوير  ه��واي��ات��ه  ب��ش��ارات  مي���ارس  كما 
الفوتوغرافي وتصفح االنترنت وخاصة موقع 
مكتوب حيث يساهم مبداخالته باثراء القراء 
وخاصة فيما يتعلق باالمور الدينية واحكام 

التجويد.
طمون  قريته  ال��ى  بالعودة  بشارات  يحلم 
واالرتباط وتكوين اسرة كما يحلم باعادة بناء 
بيت اهله القدمي في القرية ولم شمل العائلة 

خاص  م��ش��روع  عمل  يتمنى  كما  ج��دي��د  م��ن 
بالعائلة الى جانب تنمية هوايته بالتصوير 
االستمرار  ال��ى  باالضافة  ب��ه  خ��اص  عمل  ف��ي 

بالعمل في سلك التربية والتعليم.
ال��ذي حقق اجن��ازات  هذه هي قصة بطلنا 
عجز عنها الكثيرون ،وبرغم الظروف التي مر 
بها لم تفتر عزميته ولم يرض بأي حال من 
االحوال ان يظل حبيس الكرسي املتحرك بل 
حول ما يراه الناس من اخفاق واعاقة الى قصة 
جناح يعجز القلم عن وصفها. اما عن رسالته 
يزال  ال  ال��ذي  للمجتمع  ايصالها  يريد  التي 
يفتقر الوعي الكامل للتعامل مع هذه الشريحة 
االحتياجات  ذوي  ان  فهم  بضرورة  من شعبنا 
اخلاصة بحاجة الى االندماج في املجتمع كأفراد 
يتساوون في احلقوق والواجبات مع غيرهم من 
االفراد في املجتمع، كما يوصي زمالءه بضرورة 
تقبل واقعهم واالندماج باملجتمع و كسر حاجز 

اخلوف من الرفض من قبل املجتمع.
ي��ع��ت��ب��ر ب����ش����ارات ق�����دوة ل��غ��ي��ره م���ن ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ك��ان��س��ان ك��س��ر جميع 
التي تعيق جناحه وحتقيق  والقيود  احلواجز 
ط��م��وح��ه ب��ل ب���ات ام��ث��ول��ة الن��س��ان ق���ادر على 
االنخراط مبجتمعه كعضو فعال ومنتج، اثبت 
ان معنى االعاقة هو االستسالم للواقع ،فكم من 
اناس اسوياء دفعتهم اتفه الظروف الى االنعزال 
ع��ن املجتمع وال��ي��أس واالح��ب��اط ف��ي ح��ني ان 
مثاال  فكانوا  الله  امتحنهم  كمحمود  اشخاصا 

للعطاء والتفاني في خدمة ابناء وطنهم.

ان  يؤكد  الشاب حيث  ه��ذا  على قصة جن��اح 
بشارات من اصحاب الهمم العالية الذي ترك 
امل��ؤس��س��ة وط��ي��ل��ة فترة  ف��ي  اي��ج��اب��ي��ة  بصمة 
مكوثه في اجلمعية لم يتوان عن تقدمي يد 
العون جلميع املنتفعني حيث لم يبخل على 
ال��ى دمج  زم��الئ��ه بالنصح واالرش���اد ب��ل سعى 
العديد منهم في املجتمع وعمل اثناء مكوثه 
في املؤسسة على حل املشكالت بني زمالئه وكان 
ممتلكات  على  احلفاظ  في  به  يقتدى  مثاال 

املؤسسة ونظافتها.
واص��ل  ب��ل  احل��د  بهذا  ول��م يكتف محمود 
املثابرة من اجل حتقيق حلمه بالتعليم حيث 
ال��ت��ح��ق ب��ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة ليكمل 
دراسته اجلامعية في مادة التربية االسالمية 
في عام 2004 ومن اجل تغطية نفقات التعليم 
عمل خالل هذه السنوات في مكتب احملافظ 
ذلك  وبعد  االستقبال  مكتب  ف��ي  س��ن��وات   3
عمل  كما  سنتني  ملدة  التشريعي  املجلس  في 
ويعتمد  يعتاش  ان  اجل  من  العطور  بيع  في 
على نفسه كما ساعدته مؤسسة YMCA في 
استئجار بيت في مخيم العزة وفي تلك الفترة 
كان عليه حتمل اعباء احلياة والعناية بنفسه 

كأي فرد عادي من افراد املجتمع.
وفي تلك الفترة سخر كل طاقاته وامكانياته 
السير بخطى ثابتة حتى متكن من  من اجل 
البكالوريوس  شهادة  على  واحلصول  التخرج 
في التربية االسالمية ثم تقدم بطلب للعمل 
في مديرية التربية والتعليم كموظف اداري 

اخلليل - أ ش أ - جلأت اسرائيل التي لم تنجح في انكار وجود الشعب الفلسطيني الى تدمير هويته 
ونفيها لينسجم ذلك مع احتاللها الرضه.

وقد اعتادت اسرائيل التي ال متلك في فلسطني اثرا وخاصة في مدينة القدس التي تزعم وجود الهيكل 
الثالث فيها، دائما على تزييف احلقائق للرموز الثقافية واالماكن االثرية »ضمن معركتها لطمس وتهويد 
التراث الفلسطيني«. وتأتي اهمية دور مراكز البحوث في حفظ وتوثيق وصيانة وارشفة التراث الفلسطيني 
والهوية الوطنية ملواجهة اخلطر الذي يهدد تلك الهوية والعمل على حمايتها عن طريق حماية هذا التراث. 
ويعد مركز السنابل لتوثيق وحفظ التراث الفلسطيني من املؤسسات الفلسطينية التي تساهم في معركة 
الصراع على التراث، وهو سالح مشارك في الدفاع عن تراث اآلباء واالجداد، وهو منبر فلسطيني يجمع التراث 

الفلسطيني بكافة اشكاله الن هذا التراث هو الهوية الوطنية، ومن ال ماضي له ال حاضر وال مستقبل له.
ويقول الدكتور ادريس جرادات مدير املركز ان املركز تأسس في التسعينيات بعد تسلم السلطة الوطنية 
املادية منها واملعنوية وهو لبنة اساسية جلمع  الفلسطيني سواء  التراث الشعبي  الى جمع  مهامها ويسعى 

وتوثيق هذا التراث.
والسياحة  اآلث��ار  دائ��رة  الفلسطيني وهو مسجل ضمن  الشعبي  للتراث  »املركز اسس متحفا  ان  واض��اف 
الفلسطينية ونعمل على جمع اكبر عدد ممكن من القطع التراثية التي تتعرض لعمليات طمس وتهويد 
واندثار«. واشار د. جرادات الى ان اجلانب االسرائيلي نشط في جمع املواد التراثية من خالل اغراءات مادية 

مرتفعة جدا قدمها ملجموعة من الناس نظرا حلاجتهم االقتصادية لبيع مقتنيات تراثية.
واضاف ان الباحثني االسرائيليني نشطوا في تشويه التراث الشعبي الفلسطيني فمثال نشرت زوجة موشيه 

ديان صورا لها وهي ترتدي ثوبا يعود ملنطقة عرب التعامرة وقالت ان هذا الثوب اسرائيلي.
وتابع »اعتاد اجلانب االسرائيلي كذلك في احملافل الدولية ان يقدم الوجبات الشعبية الفلسطينية على 

انها اسرائيلية واملثل ينطبق على االزياء الشعبية الفلسطينية التي يزعمون انها ازياء شعبية يهودية«.
واوضح ان عملية طمس التراث تأتي ايضا من خالل جهل االشخاص مبمتلكات االباء واالجداد فال يعطون 

تلك املمتلكات االهمية الكافية ومن هنا تتعرض للتلف واالهمال.
ومضى قائال :»هذه العوامل املشتركة دفعتني مع نخبة من املثقفني من املجتمع الفلسطيني لتأسيس 
مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي الفلسطيني وهو نشط على مستوى الوطن من خالل ما يقدمه 

من نشاطات«.
له  وال مستقبل  له ال حاضر  ومن ال ماض  الوطنية  الفلسطيني هو هويتنا  الشعبي  »التراث  ان  وقال 

وفلسطني هي مهد احلضارات وهي مهبط الديانات وتعتبر مكانا لتجمع جميع احلضارات«.
ووصف الباحث »فلسطني« بالنسبة للصراع العاملي بأنها »امليزان الزئبقي« فأي مشكلة او حدث داخل 

فلسطني يرفع امليزان الزئبقي العاملي واي فتور في فلسطني فان امليزان الزئبقي العاملي يهدأ.
ويقول الدكتور جرادات ان اي ديانة او اي حضارة لها اسس في فلسطني ولكن اجلانب االسرائيلي نشط 
في تشويه هذا التراث من خالل االستيالد على االرض ومن يستولي على االرض يستولي على ما في باطن 

االرض وما عليها، فاالستيالء على االرض هو صراع وجود«.
واضاف ان اجلانب االسرائيلي نشط من خالل امكانياته املادية املرتفعة لتهويد الشخصية الفلسطينية 
واملقصود بعملية التهويد هي تفريغ الشخصية من مضمونها الوطني والقومي والديني وكان يعقد املؤمترات 

ويأتي باخلبراء من اجل هذا الهدف.
واوضح ان املقاومة الشعبية الفلسطينية عملت على صعيد احملافل الدولية واخلبراء واالكادمييني على 

مقاومة تفريغ الشخصية الفلسطينية من مضمونها الوطني والقومي والديني.
وقال ان هناك مستشرقا اميركيا من اصول لبنانية اسمه »فليبي حتي« نشر في كتاب له باسم تاريخ 
اليهودي شعب رعوي بال  الشعب  ان  باليهود على وجه اخلصوص وقال  ولبنان ما يتعلق  سوريا وفلسطني 

حضارة وكلما دخلوا منطقة نسبوا تراثها وحضارتها لهم.
والبحث عن قطع  املثال االن بجمع عملته »الشيكل«  ان اجلانب االسرائيلي يعمل على سبيل  واضاف 
عملة ترجع لهم يحاولون التنقيب على االثار حتت االقصى وفي مدينة اخلليل وفي كل القرى والبلدات 
الفلسطينية ليجدوا دليال واحدا ميت لهم بصلة تعود للماضي لتثبيت جذورهم في هذه االرض ويستولوا 

عليها بقوة السالح وبالقوة العسكرية وبهيمنة املستوطنني عليها.
التراث الوطني الفلسطيني يقول الدكتور جرادات ان تراثنا هو كل ما يتعلق باملوسيقى  وعن ماهية 

واالغاني واحلكايات وهناك ما مييز الهوية الفلسطينية التي نحارب طمسها.
ويتم  الفلسطيني  الشعبي  ال��ت��راث  جوانب  لتوثيق  املركز  في  اهتمامنا  ج��اء  هنا  »م��ن  قائال  واض��اف 
املتعلقة  والبحوث  الدراسات  او من خالل  التراث  امل��ادي من خالل جمع عينات من هذا  باجلانب  التوثيق 

بهذا التراث«.
واشار الى خطورة ما يتعرض له التراث الفلسطيني قائال »حتى االلعاب واالغاني واحلكايات واالكالت 

والقصص تتعرض جميعها للسرقة والطمس من قبل اسرائيل«.
وقال ان »هناك زميال له من النقب الفلسطيني يعمل باحثا عرض اجلانب االسرائيلي عليه مبالغ مالية 

طائلة مقابل ان يجمع قصصا محددة واكتشف ان تلك القصص تثير الفتنة في املجتمع الفلسطيني«.
واضاف ان »اجلانب االسرائيلي يحاول من خالل الباحثني االكادمييني ان يجمع القصص واحلكايات التي 
تثير فتنة في املجتمع الفلسطيني ولكن مجتمعنا الفلسطيني على درجة كبيرة من الوعي فهو ال يأخذ بهذه 

القصص التي يعمل اجلانب االسرائيلي على ترويجها اعالميا او من خالل الدراسة«.
اهتمام  االسرائيلي ومن هنا جاء  واندثار من اجلانب  وتهويد  نواجه عمليات طمس  وتابع قائال »نحن 
املؤسسات واملراكز التراثية الننا جميعا نشعر دائما بان تراثنا مهدد«، مشيرا الى ان للمركز دورا رياديا وفعاال 

في حفظ التراث الشعبي الفلسطيني.
ويقول الدكتور جرادات ان املركز عمل على جتميع معلومات حول الشهداء من حيث مكان االستشهاد 
وتاريخه والية االستشهاد من 1936 وحتى االن ومت عمل قائمة خاصة بهم، مشيرا الى ان املركز عمل على 

رصد قائمة باسماء اجلرحى.
واضاف ان املركز عكف على جتميع قائمة االسرى احملررين والذين مكثوا عشر سنوات واكثر في السجون 
واملعتقالت االسرائيلية والشخصيات التي فصلت امنيا من وظائفها من قبل االحتالل او فرضت عليها االقامة 
اجلبرية واعداد قائمة بالقيادات في املؤسسات االهلية والشعبية والقيادات الوظيفية واالدارية وضمن وزارات 

السلطة الوطنية والقيادات التنظيمية احلزبية.
واشار الى ان املركز قام بتوثيق الشعارات الوطنية النضالية املكتوبة على االسوار واجلدران بالتقاط صور 
حسب  والفيديو  العادية  بالصورة  واملسيرات  الشهداء  ومواكب  واالحتفاالت  املهرجانات  توثيق  كذلك  لها 

االمكانيات املتوفرة.
وقال ان السنابل اصبح سالحا متقدما في معركة الدفاع عن التراث واالنسان واحلضارة الفلسطينية 
العربية االسالمية هكذا دخلنا في شرنقة االمل انتظارا للخالص من هذا الكابوس وهو االحتالل الذي جثم 

على صدر فلسطني عقودا طويلة.

مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في سعير
 محاولة جادة حلفظ هوية وتراث الشعب الفلسطيني

 غزة- انه من أشهر شوارع قطاع غزة ، له تاريخ عريق يفوح منه عبق املاضي ، ميتلئ باملارة على مدى 
النهار والليل  ، وعندما تتوجه إلى املارة بالسؤال عن اسم هذا الشارع ، فيجيبك بال حتفظ أو تفكير انه 
شارع فهمي بيك ، يذكر اسم الشارع وميضى مسرعا . هذا الشارع الضيق القصير الذي يصل بني ساحتي 
السيد هاشم بن عبد مناف و قبره شماال وبني ميدان فلسطني أكبر ميادين غزة هاشم وأشهرها جنوبا ، ال 
يبعد عن سباط املفتي )جد أبيه لفهمي بك( سوى أمتار قليلة  ، ولعله الشارع الوحيد في غزة الذي لم 
يتغير مساره وال زال يحمل عبق السنني اخلوالي، ونتمنى أن تعتني بلدية غزة به و مبا تبقى من تراث 
املدينة القدمية حتى ال يصبح أثرا بعد عني . فمن هذا الرجل الذي سمى هذا الشارع على اسمه ومازال 

يحمل نفس االسمالى يومنا هذا .
من هو فهمي احلسيني

األميرية  األراض��ي  علي  الصهيوني  االستعماري  الزحف  أوقفوا  الذين  أوائ��ل  من  ك��ان  ال��ذي  بك  فهمي   
)احلكومية( عهد االنتداب البريطاني ، وقام بتقسيم أراضي احلكومة وبيعها للغزين بأسعار زهيدة ، وليحبط 

بذلك مؤامرة كادت تودي بغزة إلى كارثة كبيرة وأن تضمها إلى األراضي التي اغتصبت عام 1948 .
ولد فهمي احلسيني في مدينة غزة سنة 1886 في زمن اخلالفة العثمانية وتوفي في 25 كانون اول 1940 
م ، وكان شخصية وطنية وقانونية مميزة ، له العديد من املواقف الوطنية،وقد ترجم وشرح مجلة األحكام 

العدلية )القانون املدني العثماني(التي مازالت حتى اآلن املرجع األساسي للقانونيني في مدينة غزة.
 فقد درس القانون في اسطنبول عاصمة اخلالفة العثمانية أن ذاك ، وعندما رجع إلى وطنه كانت غزة 
قد خرجت من احلرب العاملية األولى مدمرة فأعاد اعمارها  فقد بني املدارس وشق الطرق وأنار الشوارع ، ومن 
أعماله الوطنية  كما أسلفنا سابقا ، انه قام بتقسيم األراضي احمليطة مبدينة غزة التي كانت عبارة عن 
كثبان رملية وبيعها بأسعار زهيدة للمواطنني العرب حتى مينع االحتالل البريطاني من منحها للمستوطنني 

القادمني من الدول األوروبية  املدعومني من الوكالة الصهيونية، وهى التي حلت أزمة السكان في غزة  .
أهم االجنازات

يعتبر فهمي احلسيني عمالق احملاماة في فلسطني تعلم القانون فنبغ فيه ، وعاد بعد التخرج إلى غزة 
فتم تعيينه عضوًا في محكمة األراضي بنابلس ثم عمل مدعيًا عامًا ثم استقال ، وعمل في احملاماة وعني 
فيما بعد حاكم صلح في نابلس ثم عني عضوًا في احملكمة املركزية للواء الشمالي ثم استقال بعد فترة ورجع 
إلى احملاماة . ولم يقتصر عمله علي مزاولة احملاماة بل أصدر مجلة احلقوق في األول من كانون األول عام 1923 
وكان رئيسًا لتحريرها ، كما أصدر جريدة صوت احلق في 6 تشرين األول عام 1927.كما قام بترجمة وشرح 

مجلة األحكام ) لعلي حيدر( والتي نقلها إلى اللغة العربية بلغة قوية وبأسلوب أدبي رائع .
التي يتم فيها تعيني رئيس بلدية  املرة األولى  ، وكانت تلك  تولى رئاسة بلدية غزة ومعه 11 عضوًا 
باالنتخاب ، فأخذ يعمل بهمة قلبت مدينة غزة من حال إلى حال ، ولو أردنا أن نحصي األعمال التي قام بها 
لضاق بنا املجال ولكن سنذكر أهمها: إنشاء مشروع املياه والذي كان له األثر األكبر في بناء مدينة غزة اجلديدة 

، وفتح مدرسة البلدية لإلناث وإمتام إنشاء املستشفي البلدي وإنشاء منتزه بلدية غزة و دار جديدة للبلدية 
في شارع عمر املختار ، وبناء سوق كبير ومسلخ علي الطراز احلديث وإضاءة املدينة بالكهرباء عام 1938 .

ومن الناحية السياسية فقد اختار العمل مع حزب اإلصالح ، ولكن أعمال احملاماة ومسؤوليات بلدية 
غزة استنفذت جل وقته ونشاطه .

أشهر شوارع غزة
ومن اجلدير بالذكر أن مدينة غزة كانت قد خرجت بعد احلرب العاملية األولى مهلهلة متداعية البناء ، 
فقام فهمي احلسيني بشق الطرق وتوسيعها وهذا ما ألبس املدينة حلة جديدة وجعل حركة املرور في سائر 
املدينة سهلة للغاية ، ونذكر من هذه الشوارع :اإلمام الشافعي – شارع السرايا- شارع  جمال باشا وهو شارع 
فهمي بيك سابقا – وشارع فراس.) وفي عهده أيضًا مت  افتتاح شارع الشيخ املجاهد عمر املختار وتوسعته 

بعد أن كان ضيقًا متعرجًا ينتهي في الغرب مبقبرة كبيرة .
وهنا نسجل أن فهمي بك احلسيني كان قد ضرب مثال أعلى بتسميته أكبر الشوارع في غزة وأهمها باسم 

الشهيد العربي املعروف عمر املختار رغم احتجاج القنصلية البريطانية آنذاك علي هذه التسمية .
مشروع الكثبان الرملية

 من أهم األعمال واإلجنازات التي قام بها احلسيني ، مشروع تقسيم الكثبان الرملية )غزة اجلديدة( حي 
الرمال حاليًا ، فقد كانت غزة في السابق ال حتتاج إلى التوسع خارج حدودها القدمية ألن سكانها ال يتزايدون 
بنسبة عالية وذلك بسبب األوبئة التي جتتاح البالد بني حني وآخر ، وملا استتب األمن وحتسنت طرق العالج 

في أوائل القرن العشرين ازداد عدد السكان ، فاقتضى األمر توسعة املدينة خارج نطاقها القدمي .
 لهذا رأي بعض قادة الرأي في البلد وعلي رأسهم احلسيني مبا أوتوا من حكمة وبصيرة أن يتجاوزوا األراضي 
الزراعية  ، ويعملوا على إعمار املناطق الرملية والتي تبعد نحو ميل عن املدينة ، وكانت تلك األراضي ملكًا 
للحكومة وتتكون من كثبان رملية متتد حتى شاطئ البحر ، ولتشجيع اإلعمار هناك أنشأت البلدية حديقة 

عامة )املنتزه( علي أرض واسعة اشتراها فهمي احلسيني من أقربائه بسعر زهيد حلساب البلدية .
وحسب املشروع املقترح في أوائل الثالثينات من القرن العشرين ، قسمت أراضي الرمال إلى قسائم للبناء 
وأعلن عن بيع تلك القسائم للراغبني في البناء بثمن زهيد )3-5( جنيهات فلسطينية للقسيمة ، بحيث 
يدفع املشتري جنيهًا واحدًا ويقسط الباقي على أقساط تصل إلى 20قسطًا ، على أن ال يتم تنازل احلكومة 

للمشتري في دائرة تسجيل األراضي إال بعد قيام املشتري ببناء مسكن مستوف للشروط الصحية .
ولعل السبب وراء إصراراحلسيني علي شراء األراضي في تلك املنطقة هو أن احلكومة البريطانية كانت 
بصدد إنشاء مشروع استيطاني يهودي فيها ، وعلي العموم لم تكن حكومة االنتداب البريطاني راضية عنه 
أو مطمئنة إليه فعملت علي اعتقاله وإبعاده خارج البالد في بلدة صرفند في عام 1938 بصفته أحد أقطاب 

املعارضة لسياسة بريطانيا ومت عزله عن منصب رئاسة البلدية سنة 1939.
وفي 25كانون اول1940 فاضت روحه إلى بارئها ودفن في مقبرة باب البحر عند قبور أسالفه .

من رجاالت فلسطني .. فهمي احلسيني


