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جنني –علي سمودي-تبنى مؤمتر »مفهوم 
املدنيني واحملاربني بني القانون الدولي االنساني 
والدين » في ختام نقاشات جلسات حواره التي 
استمرت عدة ساعات توصيات هامه، كان على 
املمارسات  إلدان��ة  الدولي  املجتمع  دع��وة  راسها 
اإلسرائيلية جتاه الشعب الفلسطيني و الكف 
عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون .اضافة 
تنفيذي  جهاز  إيجاد  ض��رورة  على  للتشديد 
لتطبيق بنود القانون الدولي اإلنساني حلماية 

املدنني في مناطق النزاعات املسلحة.
اع���ام حقوق  م��رك��ز  ال���ذي نظمه  امل��ؤمت��ر 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة »ش��م��س« ومؤسسة  االن��س��ان 
باكس كريستي ياتي ختامًا لسلسة من الدورات 
وورش العمل واالنشطة التي نظمها الشريكان 
وركزت على قدرات مجموعة من طلبة كليات 
الشريعة والقانون من مختلف جامعات الضفة 
على  والتعرف  االنساني  الدولي  القانون  حول 

نقاط االلتقاء بني الدين والقانون.
حوار ساخن

واملؤسسات  ال��وزارات  ممثلي  من  ومبشاركة 
ال��رس��م��ي��ة ل��ل��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة واك��ادمي��ي��ني 
والقضاء  القانون  شؤون  في  متهمني  ومحامني 
وحقوق االنسان وممثلني عن منظمات املجتمع 
املدني واكثر من 200 من طلبة وطالبات كليات 
احلقوق والشريعة في اجلامعات الفلسطينية، 
شهدت اروقة املؤمتر الذي عقد في رام الله في 
كما  نقاشا جرئيا الول مرة  االربع  مجموعاته 
قال الدكتور عمر رحال مدير »شمس » ضمن 
اجلهود املبذولة الزالة الغموض واجلدل الدائر 
عامليا حول مفهوم املدني سواء من وجهة نظر 
دينية )القانون الدولي االنساني الذي هو فرع 
قواعده  تعنى  التي  الدولي  القانون  ف��روع  من 
االطراف  والتزامات  حقوق  بتنظيم  املكتوبة 
امل��ت��ح��ارب��ة ( وال��ت��ي تنظم ح��ق��وق وال��ت��زام��ات 
االطراف املتحاربة اثناء سير وتوقف العمليات 
احل��رب��ي��ة وامل��ت��ع��ل��ق��ة اي��ض��ا ب��ح��م��اي��ة ال��س��ك��ان 
املدنيني وممتلكاتهم حال النزاعات املسلحة ، 
حيث تبنى املشاركون توصية بتعزيز العاقة 
م��ا ب��ني امل��ن��ظ��وم��ة األخ��اق��ي��ة ب��ني ال��دي��ان��ات 

والقانون الدولي اإلنساني .
االء  الوطنية  النجاح  جامعة  في  الطالبة 
عساف ذوقان شاركت في دورات تدريب وورشات 
تغيير  ف��ي  التجربة  اهمية  اك��دت  وق��د  عمل 
مع  مقارنة  عند  ان��ه  وق��ال��ت  كثيرة،  مفاهيم 
االطار النظري فان اسرائيل تتحايل مبنهاجية 
وتتحايل على  والعسكري  املدني  تعريف  على 
بغرض  والدينية  الوضعية  الدولية  القوانني 
مت��ري��ر س��ي��اس��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ان��ت��ه��اك ح��ق��وق 
املواطن تنطوي على جرائم حرب وجرائم ضد 
النهوض  الى  املتحدة  االمم  داعية  االنسانية 
قيد  الدولية  الشرعية  لوضع  مبسؤولياتها 
التطبيق والكف بالسماح سرائيل الدولة املارقة 

باخلروج على القانون دون محاسبة.
وان��ق��س��م اك��ث��ر م��ن 200 م��ش��ارك ف��ي ارب��ع 
االساسية،  املؤمتر  محاور  ملناقشة  مجموعات 
املدنيني  موضوعة  املجموعات  اولى  تناولت  و 
واحملاربني في القانون الدولي االنساني وادارها 

وحاضر فيها احملامي داوود درعاوي.
 3 العمل  مجموعة  ام���ام  درع����اوي  وع���رض 
الشهيد  اغتيال  قضية  منها  عملية  قضايا 
صاح شحادة » مجزرة حي ال��درج« في 22 – 
ومخيم  مدينة  اجتياح  وقضية   ،2002  –  7
في  ال��واس��ع  وال��ه��دم  التدمير  وعمليات  رف��ح 
ق��وات االحتال  ، واستخدام   2004 –  5 –  13
عدوانها  خال  االبيض  الفوسفور  االسرائيلي 
على القطاع عام 2008. متهما اسرائيل وعلى 
مدى تاريخها بانتهاك معايير القانون الدولي 
املتعلقة منها بالضرورة احلربيةالتي  وخاصة 
تراعيها مشيرا الى اللجوء الى عمليات االعدام 
والقتل  الواسع  والهدم  القانون  خارج  امليداني 

العمد واستهداف املدنيني.
وبحثت مجموعة العمل الثانية التي ادارها 
وحتدث فيها احملاضر في كلية الدعوة واصول 
الدين الدكتور حسن الهالي مفهوم »املدنيني 
واحملاربني من وجهة نظر اسامية«، مقدرا ان 
الدين االسامي كان له السبق في الدعوة لهذه 
ان فلسفة اجلهاد في  احلقوق واحترامها.وقال 
االسام شرع من اجل االنسان وانقاذه وهداية 
البشر بخاف احلروب الكونية والصراعات التي 
تشن اليوم الغراض مادية وبغرض االستحواذ 

على اراض وثروات وممتلكات الغير بالقوة
وقدر املشارك احمد قاسم عوض من جنني 
وهو طالب شريعة في جامعة النجاح الوطنية، 
ان اختافا بسيطا يقوم بني الدين االسامي 
وهو  الشان  هذا  في  االنساني  الدولي  والقانون 
تقارب عزاه الى ان العقيدة السمحة هي اصل 

لهذه احلقوق.
اسرائيل والتبرير الديني

وحذر راعي الكنيسة االسقفية في نابلس 
في  مداخلته  صلب  ف��ي  ن��ي��روز  ابراهيم  االب 
امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ح���ول م��ح��ور ال��ت��ع��ام��ل مع 
زمن احلرب من وجهة  واحملاربني في  املدنيني 
البعض  ت��ب��ري��ر  ع��واق��ب  م��ن  مسيحية  ن��ظ��ر 
عدوانهم جنوحم التوسعي بغاف ديني عوضا 
او السياسي في اشارة الى  التاريخي  عن املبرر 
الصهوينية مستفيدة مما  ما تسوقه احلركة 
من  الثانية  العاملية  احل��رب  اب��ان  لليهود  وق��ع 
انها طالت شعوبًا وقوميات كثيرة  اب��ادة، قال 
محرقة  باستثناء  اح��د  ذك��ره��ا  على  ي��أت  ل��م 
اليهود ،واضاف ان احلربني العامليتني حصدتا 
ارواح 60 مليون انسان واستذكر قوائم طويلة 
فيها  سقطوا  التي  وال���دول  الضحايا  ل��اع��داد 

خال القرن املنصرم.
حت��اول  اسرائيل  ان  الكنسي  ال��راع��ي  وق��ال 
واحتالهابتبرير  وجرائمها  عدوانها  شرعنة 
وباستخدام  الدين  صوت  قوة  مستغلة  ديني 
انسانية  م��ن  والتقليل  امل��ع��ي��اد  ارض  م��ق��ول��ة 
االخ����ر وت��ع��زي��زه��ا ب���دع���وات ح��اخ��ام��ات ال��ى 
اجلنود بعدم تانيب الضمير ازاء ما يقترفونه 

بحق االغيار.

التناسبية والضرورة 
العسكرية

احملامية  ب��ادارة  الرابعة  املجموعة  وبحثت 
والضرورة  موضوع«التناسبية  مجاهد  رفيف 
العسكرية »،التي قالت في مداخلتها ان سلطات 
االحتال ال تقيم وزنا ملبدأ الضرورة العسكرية 
والتناسبية وتنتهكها على اوسع نطاق ومتارس 
اجلماعية  العقوبات  وصنوف  ال��وان  مختلف 
بحق املدنني من استهداف الرواحهم وممتلكاتهم 
بخاف القانون ،واللجوء الى احلصار واحلواجز 
وحطر التجول واحلرمان من احلقوق االساسية 
،او باالستخدام املفرط للقوة واستخدام املدنيني 
كدروع بشرية والعشوائية في عمليات القصف 
اعتبرته  ما  وه��و  مدنني  قتل  في  يتسبب  ما 
جرمية حرب ال يعفي منها االدعاء ان اصيبوا 
اه��داف عسكرية.  او  لعسكريني  استهدف  في 
امام  وامريهم  الفاعلني  ماحقة  يتطلب  مما 
القضاء الدولي املختص بجرائم احلرب واجلرائم 

ضد االنسانية.
راي وزارة العدل

م��رك��ز  رئ���ي���س  ال���ع���دل  وزارة  واك�����د مم��ث��ل 
املعلومات العدلي ماجد العاروري اهمية املؤمتر 
املفهوم  ال��دائ��ر عامليا ح��ول  ف��ي خضم اجل��دل 
امل��دن��ي حل��م��اي��ت��ه وجت��ن��ي��ب��ه وي����ات احل���روب 
والصراعات. ووصف املؤمتر بالهام في موضوعه 
وت��وق��ي��ت��ه ال���ذي ي��ت��زام��ن م��ع ت��وق��ع ان يتخذ 
الفلسطينيون القانون الدولي االنساني سبيا 
في البحث عن حقوقهم الوطنية و االنسانية 
وجرائم  لانتهاكات  حد  ولوضع  والقضائية 

احلرب واجلرائم ضد االنسانية.
ودعا الى اتخاذ قرار يلزم اسرائيل بتطبيق 
على  الرابعة  جنيف  اتفاقية  واحكام  مبادئ 
االراضي الفلسطينية.وبشأن ماحقة مجرمي 
احلرب بالوسائل املمكنة واملتاحة سواء بواسطة 
القانون الدولي او باللجوء الى القوانني الوطنية 
لبعض ال����دول ال��غ��رب��ي��ة وه���و م��ا ق���ال ب��وج��ود 
استخدام  الفلسطيني في  قصور لدى اجلانب 
االسلبوب بشكل واضح وقال ان استخدام هذا 
فلسطينية  جاهزية  وج��ود  يتطلب  السبيل 
ع��ال��ي��ة وك��ام��ل��ه ع��ب��ر اع����داد م��ل��ف��ات ج��اه��زة 

ملاحقة املجرمني.
ومؤسسات  الوطنية  السلطة  على  واض��اف 
امللفات  البدء فورا في حتضير  املجتمع املدني 
ال��دول��ي  للقضاء  ت��وج��ه  الي  االس����اس  ل��ت��ك��ون 
ول��ض��م��ان ال��ن��ج��اح ف��ي ادان����ة امل��ج��رم��ني وع��دم 

االفات من العقاب
نظرة مركز »شمس »

وحتدثت عضو جلنة تنظيم املؤمتر اسماء 
جميل ابو ريدي ممثلة مركز » شمس« حول 
مرحعية  الي���ج���اد  ال���ق���دم  م��ن��ذ  االمم  ج��ه��ود 
ف��ك��ري��ة وث��ق��اف��ي��ة حل��ق��وق االن��س��ان وقضيتها 
لدى  ال��ت��اري��خ  عبر  كبيرا  ح��ي��زا  شغلت  ال��ت��ي 
والفلسفية  ال��س��اس��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ات  م��خ��ت��ل��ف 
وتعاليم االديان وباتت الزاوية االكثر وضوحا 
في القانون الدولي. واشارت في كلمة املنظمني 
تطوير  عملية  في  كثيرة  عوامل  تداخل  الى 
احلقوق واحلريات الفتة الى مساهمة الديانات 
السماوية في تشكيل اجلذور الروحية حلقوق 
االنسان .ورأت ان اضفاء طابع االنسانية على 
النزاعات املسلحة شهد تطورا هائا في القرن 
تاسيس  كان  احلاسم  وان احلدث  التاسع عشر 
 ، ع��ام1863  االحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
العسكريني  مصير  حتسني  اتفاقية  وتوقيع 
نشأ  الذين   1964 اب  في  امليدان  في  اجلرحى 
في  االن��س��ان��ي.واش��ارت  ال��دول��ي  القانون  منهما 
ه���ذا ال��س��ي��اق ال���ى اه��م��ي��ة وش��م��ول��ي��ة االع���ان 
انها جاءت بعد  العاملي حلقوق االنسان وقالت 
ان تعرضت هذه احلقوق الى انتهاكات جسيمة 
بفعل اخلربني العامليتني وما بعهما من ويات 
م��ؤس��س��ة »ب��اك��س  ق���دم مم��ث��ل  و  حل��ق بالبشر 
 ، ونشاطاتها  باملؤسسة  تعريفا   ، كريستي« 
موضحا انها حركة سام شعبية دولية لديها 
فروع في انحاء حول العالم، ومعظم العاملني 
فيها متطوعون ويعمل كل فرع بشكل مستقل ، 
ومنها ما يعمل في مجالس التخلص من االسلحة 
احلربية  االعمال  من  واحلد  وااللغام  الذاتية، 
االجتماعية،  العدالة  اجل  ومن   ، والصراعات 
وذكر ان فرعها االملاني يركز على القنون الدولي 
االنساني واالديان والعاقات بني املنظمومتني 

االخاقتني ومظاهر تطبيقها وخرقه.

توصيات
واف�����اد ال��دك��ت��ور ع��م��ر رح����ال ان االوض����اع 
الفلسطينية  االراض���ي  ف��ي  وامل��ري��رة  القاسية 
احملتلة القت بظال ثقيلة على اجواء النقاش 
غذتها اخليبة من تغاضي االسرة الدولية عن 
ما يجري والسماح ببقاء اسرائيل دولة مارقة 
دون محاسبة، واقر املؤمتر 10 توصيات هامة، 
منها ضرورة العمل على تثقيف املجتمع احمللي 
حول بنود القانون الدولي اإلنساني النعكاسه 
الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  ن��ض��ال  ع��ل��ى  االي��ج��اب��ي 
لتحقيق احلرية واالستقال. وااللتزام بتعاليم 
ال��دي��ان��ات ال��س��م��اوي��ة واالم��ت��ن��اع ع��ن البغي 
والتعامل باملثل أثناء النزاعات املسلحة ، وشدد 
على ضرورة االلتزام مببادئ اإلسام السمحة 
التي تدعو إلى االهتمام بإنسانية اإلنسان أتناء 
املدنني  بتحييد  واالل��ت��زام  املسلحة  النزاعات 
و االلتزام بالرسالة  وجتنيبهم أض��رار احل��رب، 
املسيحية التي تدعو إلى السام وحرمة القمع 

واحلرب.

مؤمتر موسع حول مفهوم املدنيني واحملاربني
 بني القانون الدولي االنساني والدين 

ج��ن��ني – ع��ل��ي س���م���ودي-ح���ق���ق ب��رن��ام��ج 
التأهيل املجتمعي في محافظة جنني اجنازات 
ان��ط��اق��ت��ه ف��ي ع���ام 1992 سعيا  ع���دة م��ن��ذ 
ازدي���اد  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
األوضاع  بفعل  اإلعاقة في احملافظة  حاالت 
السياسية الصعبة واالجراءات التي مارستها 
ق���وات االح��ت��ال س��اه��م��ت ف��ي رف���ع م��ع��دالت 
احملتلة  الفلسطينية  األراض���ي  ف��ي  االع��اق��ة 
كل  وتنفيذه  لتنظيمه  ب��ادرت  والبرنامج   .
الفلسطينية  الطبية  اإلغ��اث��ة  جمعية  م��ن 

وجمعية أصدقاء املريض في احملافظة.
ويقول الدكتور عام جرار املدير اإلقليمي 
ان  ال��ش��م��ال  ف��ي  املجتمعي  التأهيل  لبرنامج 
للمعاقني  اخلدمات  بتقدمي  يعنى  البرنامج 
نسبتهم  تبلغ  حيث  الفلسطيني  املجتمع  في 
2-3% من مجموع السكان وكذلك متاشيا مع شح 
املؤسسات العاملة في مجال التأهيل واإلعاقة 
وعدم قدرة املؤسسات التأهيلية على استيعاب 

اإلعداد املتزايدة من األشخاص املعاقني.
جنني  محافظة  في  البرنامج  ان  واوض��ح 
يسعى إلى العمل على تأهيل املعاقني وتطوير 
في  حقوقهم  وضمان  لهم  املقدمة  اخلدمات 
ك��اف��ة ن��واح��ي احل��ي��اة وال��ع��م��ل ع��ل��ى دمجهم 
توعية  على  والعمل  بهم،  احمليط  باملجتمع 
عمليات  في  اإلمكانيات  حشد  والى  املعاقني 

التأهيل املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة.
واشار الدكتورجرارإلى أن محافظة جنني 
ك���ان ل��ه��ا ال��س��ب��ق وال���ري���ادة ف��ي ت��أس��ي��س أول 
الغربية  الضفة  برنامج تأهيل مجتمعي في 
استطاعت من خاله أن ترسي قواعد الثقة 
لفكرة التأهيل أرست ومن خاله فكرة الدمج 
املجتمعي للمعاقني ومنحهم الفرص املتكافئة 

وأفراد املجتمع احمليط بهم بشكل لم يسبق له 
مثيل ، كما ان البرنامج عمل أيضا على خلق 
حالة من احلوار املجتمعي بني أفراد املجتمع 
املؤسسات  بني  التنسيق  تعزيز  على  وساعد 
التأهيل واإلعاقة لتصب  العاملة في مجالي 
اهتماماتها في صالح املعاق الفلسطيني وتسهم 

في حتسني مستوى اخلدمات املقدمة إليه.
وقال الدكتور جميل احلمد مدير اإلغاثة 
التأهيل  برنامج  »أن  احملافظة  في  الطبية 
يعتبر اليوم احد الركائز األساسية للرعاية 
األول��ى  وبالدرجة  العتماده  وذل��ك  الصحية 
ع��ل��ى اس��ت��ث��م��ار امل�����وارد امل��ت��اح��ة ف��ي املجتمع 
قبل  م��ن  فاعلة  مشاركة  خلق  وع��ل��ى  احمل��ل��ي 
أفراد املجتمع«. ويضيف » أن قضية التعامل 
م���ع ق��ض��اي��ا امل��ع��اق��ني ال��ص��ح��ي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة 
العاملني  مع  التعاون  تتطلب  واالجتماعية 
واالجتماعية«،  الصحية  الرعاية  مجال  في 
واعتبر كذلك أن الكشف املبكر عن اإلعاقة 
احد  هو  اخلصوص  بهذا  التوعية  ونشاطات 
التأهيل  وب��رن��ام��ج  الطبية  اإلغ��اث��ة  أه���داف 
املجتمعي ويساهم في حتقيق النتائج املرجوة 

بوقت اقصر واسرع.
رئيس  التفكجي  محمد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
ج��م��ع��ي��ة أص����دق����اء امل���ري���ض اخل���ي���ري���ة في 
جمعية  بني  الشراكة  من��وذج  »إن  احملافظة 
إلى  أدى  الطبية  واإلغ��اث��ة  املريض  أص��دق��اء 
حت��ق��ي��ق جن��اح��ات م��ه��م��ة ع��ل��ى ارض ال��واق��ع 
وأكثرها أهمية وصول أعمال البرنامج إلى أكثر 

من ثلثي السكان في محافظة جنني«.
واكد ان البرنامج يسعى ومن خال الشراكة 
احمللي  املجتمع  مؤسسات  مع  ينتهجها  التي 
إلى حتقيق استمرار العمل واستدامته وتبني 

قضية اإلعاقة من قبل هذه املؤسسات.

مناشدة السلطة الوطنية
السلطة  دور  اه��م��ي��ة  ال��ت��ف��ك��ج��ي  واوض�����ح 
الوطنية في دعم برامج كهذه ماديا ومعنويا، 
ودعم  لتعزيز  مناسبة  اليات  وض��ع  وناشدها 
قانون  تطبيق  »على  والعمل   ، البرامج  ه��ذه 
ذوي اإلعاقة في سبيل خدمتهم وحل مشاكلهم 

وضمان كامل حقوقهم ».
واوض����ح ال��دك��ت��ور ج����رار أن ال��ش��راك��ة بني 
متثل  املجتمعية  واملؤسسات  التأهيل  برنامج 
أهم املجاالت في هذه املرحلة من العمل وذلك 
من خال بناء جسور الثقة بني الشركاء، األمر 
الذي ولد القدرة على الوصول إلى صيغة اتفاق 
مشترك بينهم متثلت في دمج فكرة التأهيل 
من خال البلديات وهي متثل احد أهم عناصر 

اإلستراتيجية.
ال��دك��ت��ور ج���رار عما حققوه من  وحت���دث 
أن  وق��ال   ، املنصرمه  الفترة  خ��ال  اجن���ازات 
برنامج التأهيل املجتمعي متكن من الوصول 
إل��ى ع��دد كبير م��ن األش��خ��اص ذوي اإلعاقة 
ب� 5000 شخص  في احملافظة يقدر عددهم 
عبر سنوات عمله الثمانية عشر، كما وعمل 
اتفاقية  عشر  ستة  توقيع  على  ال��ب��رن��ام��ج 
شراكة مع بلديات ومجالس قروية وجمعيات 
، باإلضافة إلى عمله على التواصل مع ذوي 
اإلع��اق��ة م��ن خ��ال إج���راء زي���ارات ميدانية 
لهم داخل منازلهم للتعرف عليهم والظروف 
احمليطة بهم، إضافة إلى وصول البرنامج إلى 
مناطق مغلقة كاألغوار ومناطق جدار الفصل 
والعمل مع أشخاص معاقني ضمن  العنصري 

هذه املناطق.

برنامج التأهيل املجتمعي يفتح أفاقا جديدة 
أمام ذوي االعاقة في محافظة جنني

– دخلت قرية  ف��راج  – جنيب   بيت حلم 
املعصرة الى اجلنوب من مدينة بيت حلم  في 
الذي  العنصري  الفصل  انتفاضتها ضد جدار 
يبنى على اراضيها السنة اخلامسة من عمرها 
االح��ت��ال  بقمع  آب��ه��ة  وغ��ي��ر  ملل  او  كلل  دون 
باسم  الناطق  بريجية  الهاليها حسب محمد 
احلملة الشعبية ضد اجلدار واالستيطان واحد 
املبادرين لهذه الفعاليات منذ الثاني والعشرين 

من شهر تشرين االول عام 2006.
وي��وض��ح ب��ري��ج��ي��ة ان ال��ف��ك��رة ج����اءت من 
املقاومة  جتربة  لتعميم  بلعني  قرية  جتربة 
املقاومة  اشكال  لكافة  راف��دا  لتكون  الشعبية 
والكفاح وليست بديا عن اي شكل من اشكاله، 
واشراك اكبر عدد من املواطنني في هذا الشكل 
من مواجهة االحتال ، مع اشراك املتضامنني 
مهما  دورا  يلعبون  ش��ك  ب��ا  ال��ذي��ن  االج��ان��ب 
النهم  ليس  النضال  من  الشكل  ه��ذا  في  ج��دا 
ف��ق��ط ي��خ��رج��ون ف���ي امل��س��ي��رات وي��ت��ع��رض��ون 
كثب  عن  عليه  ويتعرفون  االسرائيلي  للقمع 
ارض  ي��ش��اه��دون��ه على  م��ا  ينقلون  الن��ه��م  ب��ل 
على  م��ش��ددا   ، وشعوبهم  جلماهيرهم  ال��واق��ع 
ض����رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ش��ك��ل من 

اشكال املقاومة .
واعرب بريجية عن فخره واعتزازه بالقرية 
وابنائها وهي تقوم بتنظيم مسيرة اسبوعية 
كل يوم جمعة على مدى السنوات االربع حيث 

تتم هذه املسيرات مبزيد من الصبر والصمود 
واملشاركني  املنظمني  قبل  من  اجل��اش  ورباطة 
االحتال  جيش  مبمارسات  يابهون  ال  الذين 
منازل  واقتحام  للنشطاء  واستهدافه  وقمعه 
النشطاء ليل اخلميس اي قبل يوم من موعد 
املسيرة ويقوم اجلنود باجراء التفتيش بشكل 
اطفال  املنزل من  ليخيفوا من في  استفزازي  
ونساء وشيوخ  ثم يخرجون مع الشاب املستهدف 
املدنية  االدارة  في  ضباط  ليقوم  اخل��ارج  في 
تنظيم  التراجع عن  اجل  من  عليه  بالضغط 
املسيرة وفي احسن االحوال  يقومون بتهديده 
بالسجن كما حصل مع بريجيه وشقيقه حسن 
زواهرة واخرون، وكانت هذه  وزميلهما محمود 
املداهمات تتكرر على مدى اسابيع عديدة ليلة 
املباشرة  املاحقة  الى  اضافة  جمعة،  يوم  كل 
للنشطاء واعتقالهم وتغرميهم وسجنهم بتهمة 
املشاركة في املسيرات، وكذلك الى اعان القرية 
منطقة عسكرية واقتحامها عدة مرات حتت 
وابل كثيف من الغاز والقنابل الصوتية بشكل 
مفاجيء ودون وقوع اية مواجهات، واعتراض 
عدد من سكان القرية عند احلواجز العسكرية 
حينما  الغربية  الضفة  وش��وارع  الطرقات  في 
اذ وبعد فحص هوياتهم  يتنقلون من خالها 
وال��ت��اك��د ان��ه��م م��ن ال��ق��ري��ة ي��ت��م ان��زال��ه��م من 
او  ط��وي��ل��ة  س���اع���ات  لشبحهم  ام���ا  ال���س���ي���ارات 
العادتهم وغالبا يقول اجلنود لبعضهم " عد 

الى منزلك لعل بريجيه ينفعك".
توصيل  بهدف  ذل��ك  كل  ان  محمد  ويقول 
تنعم  ان  ميكن  ال  القرية  ان  لاهالي  رس��ال��ة 
ب��ال��ه��دوء ط��امل��ا ت��خ��رج امل��س��ي��رات ض��د اجل���دار 
جديد  قدمي  احتالي  اسلوب   وهو  اسبوعيا 
تستخدمه اسرائيل  في محاولة منها للضغط 
ع��ل��ى االه���ال���ي ل��ي��ش��ك��ل��وا راي ع���ام ض���د ه��ذه 
الذريع  الفشل  ان ذلك القى  املسيرات، مؤكدا 
االهالي  يتبناه  ال��ذي  امل��وح��د  للموقف  نظرا 
مل��واص��ل��ة  م��ق��اوم��ة اجل����دار ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
القرية  تدفعها  قد  التي  اجلسام  التضحيات 

بشكل عام .
بريجية  سمير  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
رئيس املجلس القروي "اننا في املجلس القروي 
وبقية املؤسسات في القرية نراهن على صمود 
اهلنا على االرض وهم مصممون  على مواجهة 
ه���ذا اجل����دار ح��ت��ى ي��ن��ه��ار وي��رح��ل االح��ت��ال 
اربع سنوات على  ان مرور  بشكل عام "، وقال 
انطاق املقاومة الشعبية تعتبر مناسبة للفخر 
واالعتزاز وهي ايضا مناسبة كي نعلن اسفنا انه 
وبعد مرور السنوات االربع ما زال اجلدار قائما 
وال زالت قوات االحتال  تواصل التهام االرض 
ولكن كل هذا لن يجعلنا   ، املزيد منها  وع��زل 
اجل��دار  اقامة  اسباب  ان  على  مشددا   ، نحبط 
االسباب  البعد عن  كل  بعيدا  بحتة  سياسية 

االمنية .

 اربع سنوات على انتفاضة قرية املعصرة ضد اجلدار 

 غزة – ملراسل ے اخلاص - "كان العمل 
صعبًا بعض الشيء ولكنني عاندته واستطعت 
أن أجنز برفقة زمياتي العمل الذي ُكلفنا به، 
استطعنا أن نحفر أول بئر جلمع مياه األمطار 
في اثني عشر يومًا وبعدها أصبح  لدينا الدافع 

للعمل واإلجناز بشكل أسرع" .. 
 بعبارة التحدي هذه بدأت أم سائد حديثها 
مع "ے" التي توقفت لتجيب عن تساؤالت 
دوافع املرأة الغزية للعمل في أعمال تعتبر شاقة 

نوعًا ما أال وهي حفر برك املياه.
وت��اب��ع��ت أم س��ائ��د م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��وس��ط��ى 
العمل  بأن احتاد جلان  حديثها قائلة: سِمعت 
للنساء  عمل  فرصة  وج��ود  عن  أعلن  الزراعي 
في منطقتنا ومن هنَّ بحاجة لعمل، فتوجهت 
لاحتاد وكانت املهنة هي عبارة عن حفر لبرك 
جتمع مياه األمطار في منطقة الوسطى، بعمق 
مترين وبطول يصل إلى 11 مترا وعرض ستة 
أمتار، بعد تفكير عميق اتخذت قرار التقدم 
للعمل في هذه املهنة وقدمت شهاداتي العلمية 

لتساهم في اختياري .

أجبرتها املعاناة
أنها  إال  عائلتها  معارضة  من  الرغم  وعلى   
استمرت في عملها وأصمت أذنيها عن كل ما قد 
يذيب معنوياتها ويؤثر على نشاطها وفي ذلك 
ولكنني  احلفر  في  عملي  أهلي  ع��ارض  تقول: 
استطعت أن أقنعهم وواصلت عملي ألن الوضع 

السيء لم يوفر لي البدائل كي أختار .
أخ����ذت أم س��ائ��د ت��س��رد ت��ف��اص��ي��ل ب��داي��ة 
ال��ب��داي��ة كنت  ف��ي  وت��ق��ول:  اس��ت��ام��ه��ا للعمل 
رأيت  عندما  قليًا  تشجعت  ولكني   ، خائفة 
وهمة  وب��روح  جماعي  بشكل  يعملن  زمياتي 
وأمتاشى  الوضع  مع  أتأقلم  ب��دأت   ، عاليتني 
معه الى أن أجنزنا حفر ثاث برك في خمسة 
وث���اث���ني ي���وم���ا، ع��م��ل��ن��ا ف���ي احل��ف��ر ي��ب��دأ من 
ظهرًا  الثانية  وحتى  صباحًا  السابعة  الساعة 
مب��ق��اب��ل ي��ص��ل إل���ى أل���ف وم��ائ��ت��ي ش��ي��ك��ل كل 

عشرين يوما.

دوافع العمل
 أم���ا ع��ن ال��س��ب��ب ال���ذي دف��ع��ه��ا للعمل في 
مهنة صعبة كهذه والتي حتتاج لبنية قوية ، 
ارتسمت مامح املغلوب على أمره على وجه أم 
سائد ، وقالت : أنا خريجة عام 2005 ، حصلت 
على بطالة واحدة في إحدى املدارس وبوظيفة 

مرشدة اجتماعية ملدة شهرين فقط وبعدها لم 
يكن لي نصيب في أي عمل آخر .

وتابعت : تهميشنا اجتماعيًا ورفض أوراقنا 
 ، دائ���م  للعمل بشكل  م��ك��ان  أي  ف��ي  ال��دراس��ي��ة 
جدًا  الصعب  االجتماعي  وضعنا  عن  ناهيك 
جعلنا نبحث عن أي عمل شريف حر نقتات 

منه وبعرق جبيننا .
 إصرارها على العمل لم يكن لغرض إثبات 
ال����ذات االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ق��ط، ف��وض��ع أم سائد 
االجتماعي جعلها تقتنص أي فرصة وظيفية 
ه��واء  فتحة  ع��ن  يبحث  ك��م��ن  عنها  وت��ب��ح��ث 
يتنفس منها في مكان مظلم وخانق، فهي زوجة 
لرجل يعاني من الديسك في ثاث فقرات من 
عموده الفقاري وال يستطيع أن يزاول أي مهنة 
على اإلطاق، وعائلتها املكونة من ولدين وأربع 
وتكابده من أجل  الزمن  بنات جعلتها تصارع 

احلصول على تلك الوظيفة.
اإلعامية احلافرة

كانت  مهما  ح���رام  وال  عيب  م��ش  "الشغل 
الكلمات دافعت  املهنة ومكانها" بهذه  طبيعة 
األقصى  جامعة  في  الصحافة  كلية  خريجة 
يناسبها  م��ا  ل��م جت��د  فهي  ال��ش��اق،  ع��ن عملها 
من عمل ويتناسب مع تخصصها منذ خمسة 
أعوام حتى هذه اللحظة مما اضطرها للعمل 

في حفر اآلبار.
ولم تبد سناء العارور أي متنع من احلديث 
معنا حيث أخذت تفتح أوراقها أمامنا لننتقي 
ما شئنا ، وقالت: الفكرة أعجبتني خاصة أنني 
ف��ي مجال تخصصي  أي فرصة عمل  أج��د  ل��م 
ال��زراع��ي  العمل  توجهت الحت���اد جل��ان  ل��ذل��ك 
من  تتنقل  أخ��ذت  التي  باملجموعة  والتحقت 

أرض ألخرى إلجناز عملها .
وتابعت بكل ثقة قائلة : ال أنكر أن الفكرة 
أبناء  تعّلم  فهي   ، انتباهي  وش��دت  أعجبتني 
منطقتنا أهمية املرأة التي تستطيع أن تساعد 
الرجل ، ليس فقط في أعماله البسيطة وإمنا 

في األعمال الشاقة أيضًا .
أدوات  تسمي  أن  إال  العامات  النساء  وأبت 
احلفر مبسمياتها التي يطلقها عليها الرجال 
وهي "طورية، كريك، جردل" فالشارع الغزي 

اعتاد على تسميتها بهذه املصطلحات .
تعب وإرهاق ، وحبيبات عرق تتصبب من 
تكون  ب��أن  أشبه  منطقة  في  اليافعات  جبني 

واملناخية  الصعبة  األج���واء  حيث  صحراوية 
إنهاء ما بدأن  اجلافة، لم يثنهن كل ذلك عن 

به .
ال��ع��ارور أخ��ذت تصف م��ا واجهته ف��ي أول   
تعلمنا كيف منسك  وتقول:  متعب  ح��ار  ي��وم 
ال��ك��ري��ك وك��ي��ف ن��ح��ف��ر ، واج��ه��ن��ا ص��ع��وب��ات 
جمة ولكن إصرارنا وحاجتنا للعمل كانت هي 
فلم  كثيرًا  تعبنا  لاستمرار،  الوحيد  دافعنا 
ال��ش��اق،  العمل  ه��ذا  مثل  على  معتادين  نكن 
الفخر  الله أجنزنا ونحن في قمة  ولكن بحمد 

بعملنا .
 رفض من االهل ثم اقتناع وخضوع إلرادة 
االجتماعي  وضعهن  نساء  تصميم  من  نابعة 
ما  وه��ذا  توقف  دون  بكد  للعمل  عليهن  يلح 
أنهت  التي  محمد  أم  العاملة  على  واضحًا  بدا 
تشيح  وهي  وتقول   ، العامة  الثانوية  دراستها 
بوجهها نحو السماء حتاول اخفاء دمعات أخذت 
تنسكب الواحدة تلو األخرى: احلياة صعبة وأنا 
حياتي كلها معاناة يقولون لي ال تقومي بعمل 
كهذا وأنا ربة أسرة زوجها سجن لعدم قدرته على 
سداد ديونه فما الذي ميكنني فعله إزاء ذلك 
أن يحكم  وأنتظر  اليدين  هل أجلس مكتوفة 

بسنوات ال أحد يعلم كم تكون !
أم محمد بثقة أخذت تخبرنا عن إجنازها 
أخذت   : السجن  من  زوجها  لتنقذ  فعلته  وما 
أس�����دد معظم  أن  واس��ت��ط��ع��ت  ت��ع��ب��ي  م��ق��اب��ل 
لله  واحل��م��د  وتعبي  بكدي  وكله  زوج��ي  دي��ون 
خ��رج زوج��ي من ع��رق جبيننا دون أن نحتاج 

ألي أحد .
 شمس حارقة ألهبت أجواف النساء اللواتي 
لم يتوقعن في يوم من األيام أن يزاولن تلك 
لم  عمل  على  أجبرتهن  ظروفهن  ولكن  املهنة، 
يكنَّ يتوقعنه أبدًا وفي ذلك تقول أم محمد: لم 
أكن أتخيل في يوم من األيام أن أعمل حافرة آبار 
ولكن سجن زوجي جعلني أنقض على أي فرصة 
عمل حتى أفك سجنه وجاء احتاد جلان العمل 
الزراعي ليعلن عن فرص للعمل ولم يكن بيدي 

إال أن توجهت مسرعة ألنال فرصة .
أجواء ألفة وتفاهم جمعت بني اثنتي عشرة 
فلسطينية متردن على واقعهن وأبني أن يبقني 
وإصرارهن  تكون،  لن  انتظار فرصة  زاوي��ة  في 
التهميش  أس����وار  خ��ل��ف  يقبعن  أن  ورف��ض��ه��ن 
جعل منهن نساء مكافحات في نظر كل إنسان 

يأبى االنصهار.

غزيات ميتهن حفر اآلبار 
ضاربات بعرض احلائط التهميش الوظيفي

اخلنازير البرية.. سالح استيطاني 
جديد في حرب الزيتون

األرض من سكانها  املمنهجة إلف��راغ  االحتال  - ضمن سياسة  واالع��ام  للصحافة  ال��رواد   - نابلس 
األصليني؛ إن لم يف ساح بالغرض الذي صنع من أجله، فهناك آخر وبفعالية أخرى، وحان الوقت لدق 
ناقوس اخلطر والتحذير من هذا الساح اخلطير الذي بدأ باستخدامه غاة اليهود املتطرفني قبل بضع 

سنوات، وها هي نتائجه تتحقق اليوم على أرض الواقع.  
فلم تكن حادثة إصابة احلاج إسماعيل عواد ،58 عامًا، من بلدة عورتا بجراح متوسطة وكسور في 
قدميه وساقيه، خال موسم قطف الزيتون احلالي، إثر مهاجمته من خنزير بري متوحش، آخر جتارب 

ذلك الساح اجلديد.  
"لقد بلغ التمادي في حربهم ضدنا ألقصى درجات اإلرهاب ووقاحته"، بهذه الكلمات عبر احلاج 
إسماعيل عن غضبه وحنقه مما أصابه والكثيرين من مزارعي الضفة الغربية، مضيفا: كنت أقطف ثمار 
شجرة الزيتون في أرضي القريبة من مستعمرة ايتمار، ففوجئت بخنزير بري ضخم احلجم يهاجمني 
بوحشية، قضم حلم فخذي األيسر بنابيه الكبيرين، ورفسني عدة مرات حتى كسرت رجلي وساقي . 

ويضيف عواد: لوال رحمة ربي وانتباه أبنائي ملا حل بي لكنت في عداد املوتى، فقد رشقوا اخلنزير 
باحلجارة بشكل جماعي حتى انصرف عني، ثم غبت عن الوعي،حتى افقت على سرير املستشفى .  

حرب جديدة
الفلسطينيني  الرعب في نفوس  األمر حرب إحتالية جديدة تهدف لبث  بأن هذا   ويرى عواد 
إلجبارهم على التخلي عن زيتونهم وفاحة أرضهم وهجرها ليستولي عليها املستوطنون بحجة أنها 

أراٍض  بور مهجورة، مضيفا: لكن هذا األمر بعيد عن أعينهم مهما كلفنا األمر .
بدأت رواية استخدام هذا الساح بقيام غاة املستعمرين اليهود بجلب أعداد من اخلنازير البرية، 
بعيدًا عن األضواء قبل بضع سنوات لتربيتها في حظائر خاصة داخل املستعمرات، ثم أطلقت صوب 
القرى واملزارع الفلسطينية ومن أكثر من مستعمرة، وهي من النوع املتوحش ويتكاثر ويكبر حجمها 

بسرعة. 
 شهود عيان أفادوا بأنهم شاهدوا شاحنة يهودية بالقرب من قرى محافظة سلفيت حني فتحت أبوابها، 
وأطلقت منها عشرات اخلنازير، وشهود آخرين أفادوا بوقوع ذات احلادثة بالقرب من قرى مدينة نابلس، 
وهذا الكام نشر مرارًا في الصحف الفلسطينية من ذي قبل، وعليه بدأت اخلنازير بالتكاثر في املناطق 

القريبة من أودية املياه العادمة كتلك القريبة من مستعمرة أرائيل بالقرب من رام الله.  
 وتسجل يوميًا وعلى مدار السنوات الثاث املاضية العديد من حوادث مهاجمة قطعان اخلنازير 
احليوانات  وتهاجم  واليابس،  األخضر  تأكل  فهي  كافة،  احملافظات  ق��رى  وف��ي  ومزارعهم  للمواطنني 
األليفة كاألبقار واألغنام، وقد شهد العام املنصرم وفاة اثنني من املواطنني من قريتي سبسطية ودير 
شرف شمالي نابلس إثر مهاجمتهما من قطعان اخلنازير في حادثني منفصلني، وشهد إصابة املواطنة 
فريدة القاضي بجراح خطيرة في فخذها إثر مهاجمتها من خنزير بنابيه وحوافره الضخمة، والكثير 

من اإلصابات األخرى.  
خسائر مادية فادحة

عماد سامة مزارع من سلفيت قال بأن مزارعي سلفيت يتعرضون منذ بضعة أعوام خلسائر مادية 
فادحة بسبب اجتياح اخلنازير التي تأكل بشراهة كل ما جتده أمامها، لكن هذا العام كان أكثر ضراوة 
باخلسائر، حيث تراجع املزارعون عن قطف ثمار مزارعهم كالعنب والتني خوفًا من انتقال عدوى أنفلونزا 

اخلنازير التي طال احلديث عنها إليهم.
ويضيف سامة: خال موسم قطف الزيتون لهذا العام، يتخذ املزارعون العديد من اإلجراءات للحد 
من خطر اخلنازير كوضع بعض السموم لها لكن دون جدوى لعدم فعالية السموم، ولكثرتها وتزايدها 
املستمر بالقرب من منازلهم ومزارعهم ، مشيرُا إلى أنه ومع بداية موسم الزيتون ازدادت أعدادها بشكل 
ملحوظ حيث تطلق من املستعمرات القريبة حتت مرأى وحماية جيش اإلحتال، ملنع املزارعني من 
جني ثمار الشجرة املباركة وتركها لهم، منوهًا إلى أن اخلنازير ال تستطيع العودة إلى مكان إطاقها ألن 

املستعمرات محصنة ومحاطة بأساٍك شائكة.
ويؤكد سامة على مدى اخلطر املادي والنفسي الذي تلحقه قطعان اخلنازير باملواطنني ومزارعهم، 
ومبا تسببه من هلٍع وخوف بني األطفال والنساء عند هجومها أو اكتساحها للمزارع الفلسطينية، منوهًا 
إلى أن خطرها يتفاقم يومًا بعد آخر لتزايد أعدادها بكثرة، وملا تسببه من أمراض للمواطنني كونها 
مفترسة  حيوانات  البرية  اخلنازير  كون  عن  ناهيك  اإلسامي،  الدين  في  ومحرمة  جنسة،  حيوانات 

وأحجامها ضخمة، وتتمتع بقدرة عالية على مهاجمة البشر والبطش بهم. 
املهندس أحمد سليمان على وجود حرب غير مباشرة من قبل  نابلس  زراع��ة  دائ��رة  ويؤكد مدير 
اخلاصة  السموم  سليمان:  ويقول  ملتوية،  بطرق  أرضه  من  لطرده  الفلسطيني  امل��زارع  اإلحتال ضد 
بقتل اخلنازير واحليوانات املفترسة مصدرها الوحيد إسرائيل ، حيث اكتشفت وزارة الزراعة وجود 
مادة البودرة البيضاء خالية من املادة السامة، وبعد رفع شكوى بهذا األمر مت منع دخول السموم ملناطق 

السلطة الفلسطينية بشكل نهائي . 
ويضيف سليمان: بعد ذلك مت العمل على إنتاج مواد سامة محلية الصنع كبديل للمواد السامة 
امل��واد  منع  أيضًا  مت  الشديد  األس��ف  وم��ع  البعض،  ببعضها  تخلط  أدوي��ة  ع��دة  من  مكونة  احلقيقية 
التي تصنف  القرى  الفلسطينية من قبل االحتال لسيطرته على هذه  البديلة من الدخول للقرى 

  . C ضمن مناطق
احلل الوحيد حسب قول سليمان هو إطاق النار على اخلنازير بشكل مباشر، لكن الوضع األمني 
وسيطرة اإلحتال هناك يحول دون ذلك، وأكد سليمان بأن دائرة الزراعة طالبت احلكومة الفلسطينية 
بالضغط على اجلانب اإلسرائيلي للسماح بجلب السموم وإطاق النار على اخلنازير للحد من خطرها 

املتنامي على أرواح الفلسطينيني ومزارعهم وزيتونهم مصدر رزقهم، لكن دون جدوى مرة أخرى.  
والتكاثر  أيضًا،  لها  وملكيته  وبأرضه  الفلسطيني  باملزارع  تفتك  حقيقية  آفة  اخلنازير  أصبحت 
النشط لهذه احليوانات املتوحشة في ظل عدم وجود الوسائل املائمة للقضاء عليها أو حتى مكافحتها 

وطردها سيجعلها في غضون سنوات قليلة عدوا رئيسيا للمواطن الفلسطيني. 

محامي الشيخ رائد صالح يطالب 
بتأجيل جلسة محاكمته القادمة 

جنني - علي سمودي - قدم احملامي خالد زبارقة مدير "مؤسسة القدس للتنمية" الذي يتولى 
الدفاع عن الشيخ رائد صاح، طلبا لتأجيل جلسة مداولة حملاكمة الشيخ رائد صاح، رئيس 
احلركة اإلسامية في الداخل، في امللف املعروف مبلف "عشاء سقف آل احللواني"، من أحداث 

22-8-2007، لعدم وصول مواد حتقيق جديدة لطاقم احملامني تتعلق بامللف املذكور.
الطلب  الطلب، وفي حالة رفض  الرد على  اللحظة  انه لم يتم حتى  زبارقة  وأضاف احملامي 
فسيتّم إحضار الشيخ رائد صاح من سجنه في الرملة، حيث يقضي محكومية بالسجن الفعلي 
ملدة خمسة أشهر في ملف "باب املغاربة" من أحداث 2007/2/7م، حلضور جلسة احملكمة والتي 

ستعقد يوم األربعاء القادم.
وستعقد جلسة خاصة في ذات اليوم، في سجن الرملة بني محامي "مركز ميزان حلقوق اإلنسان" 
وبني ممثلني عن مصلحة السجون، لبحث االلتماس الذي قدمه "مركز امليزان" بخصوص منع 

مصلحة السجون اإلسرائيلية إدخال الكتب والصحف العربية للشيخ رائد صاح في سجنه.
يذكر أن عددًا من املواطنني املقدسيني أقاموا عشاًء على سقف آل احللواني في حي وادي اجلوز 
في القدس بتاريخ 22-8-2007، حيث اعتدت شرطة االحتال على املشاركني في العشاء وكان من 
بينهم الشيخ رائد صاح، الذي منع مبوجب قرار إسرائيلي مطلع عام 2007 من دخول املسجد 
األقصى واالقتراب من أسوار البلدة القدمية بالقدس على مسافة 150 مترا، وكذلك منعه من 
االجتماع بأكثر من سبعة أشخاص في مكان عام في مدينة القدس، على خلفية نشاطه املناوئ 
لهدم طريق باب املغاربة، وخال االعتداء أصيب الشيخ رائد صاح بجروح في يده، ونقل إلى 

مستشفى املقاصد.
كما مت االعتداء على الشيخ محمد حسني مفتي القدس والديار الفلسطينية، وُجرح آخرون 

في احلادث نفسه.
وعلى خلفية هذه األحداث قدمت بتاريخ 1-2-2010، الئحة اتهام ضد الشيخ رائد صاح 
بدعوى مخالفة أوامر صادرة عن املفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، وكذلك بدعوى إفشال شرطي 
خال عمله، وتدعي النيابة العامة اإلسرائيلية أن الشيخ رائد صاح شارك في اليوم املذكور مع 

30 آخرين "بتجمع غير قانوني"، بحسب أمر صادر من املفتش العام للشرطة اإلسرائيلية.


