
Sunday 21 October 2012    42 االحد  2012/10/21تقارير محلية

رافقته  التي  الذهنية  اإلعاقة  غزة- رغم 
منذ والدته، ورفض املدارس له، متكن الطفل 
الفلسطيني خالد موسى، 8 أعوام، من حفظ 
وب���ق���راءات مختلفة،  ك��ام��ًا  ال��ك��رمي  ال���ق���رآن 
كما  ال��ك��رمي،  للقرآن  "امل��ج��د"  قناة  مبتابعة 
النبوية،  األح��ادي��ث  م��ن  كبيرًا  ع���ددًا  حفظ 
احلفظ،  على  أعانته  التي  الله  قدرة  مجسدًا 

مبا يكاد يفقده الكثير من األصحاء.
وقالت صحيفة "اإلمارات اليوم" إن الطفل 
موسى من سكان قطاع غزة، يعاني استسقاء 
عصبية  وتشنجات  امل��خ  في  وض��م��ورًا  بالرأس 
وتأخرًا في النمو الذهني والعضلي، بدأ يحفظ 
القرآن الكرمي منذ أن كان في الرابعة من عمره، 
وق��د الح��ظ عليه م��درس��وه ف��ي ال��روض��ة أنه 
يحفظ آيات كثيرة من سورة البقرة، وميتلك 
قدرة على قراءة آيات قرآنية بكل سهولة، على 

الرغم من أنه لم يتعلم احلروف والكلمات.
وإب���داع  م��وه��ب��ة  ف���إن  الصحيفة،  وح��س��ب 
الطفل خالد وراءهما أسباب عدة، بعد قدرة 
الله وفضله عليه، فكان لألهل خصوصًا والديه 
ومساعدته  تشجيعه  ف��ي  كبير  دور  وج��دت��ه 
ع��ل��ى ح��ف��ظ احل����روف وال��ك��ل��م��ات، ب��اإلض��اف��ة 

للقرآن  الفضائية  املجد  لقناة  متابعته  إل��ى 
الكرمي، حيث بدأ ينتبه إليها منذ أن كان في 
أصبح  أن  إلى  ذلك  على  واستمر  األول،  عامه 
في الرابعة من العمر حتى بدأ في حفظ آيات 
بلغ  أن  بعد  أمت حفظه  ال��ذي  الكرمي  ال��ق��رآن 

سن الثامنة.
خالد  الطفل  وال���د  م��وس��ى  محمد  وي��ق��ول 
بنبرة الواثق بربه: "أمتنى أن يأتي اليوم الذي 
يأخذ فيه كل من ذوي االحتياجات اخلاصة 
ذهني حقه في اكتشاف مواهبه التي ال بد أنه 
ميلك الكثير منها، وأمتنى أن نرتقي مبستوى 
وأن  الفكرية  التربية  م���دارس  ف��ي  التعليم 
تقبلهم، وأن تكون على أعلى مستوى لتواكب 

التطور العاملي في تعليم هذه الفئات".
وي��ض��ي��ف: "إن اب��ن��ي خ��ال��د مت رف��ض��ه في 
العديد من املدارس احلكومية نتيجة إعاقته 
العقلية، لكن قدرة الله ومشيئته أكبر من كل 
شيء، فقد عوضه الله حتى أصبح متميزًا عن 
الكثير". وميتلك الطفل خالد، بحسب والده، 
موهبة كبيرة، باإلضافة إلى حفظه كتاب الله 
تعالى، وهي قدرته على حفظ اآليات القرآنية 
بينها مبجرد  وأن يفرق  ال��ق��راءات،  مبختلف 

سماع صوت القارئ، كما أنه يستطيع أن يحدد 
رقم صفحة اآليات القرآنية.

من جهة أخرى، تقول أم أمجد موسى جدة 
الطفل خالد - التي أشرفت على متابعة حالته 
وحفظه للقرآن -: "على الرغم من ذكاء خالد 
إال  وق��درت��ه ع��ل��ى احل��ف��ظ،  وش���دة ماحظته 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من  أن��ه  ق��دره  أن 
مفقودة  أخرى ومميزات  بنعم  الله  ليعوضه 
ي��وم جمعة  "ف��ي  اآلخ��ري��ن". وتضيف:  عند 
سألني خالد ما اليوم؟ فقلت له اجلمعة فبدأ 
لي،  وك��ان ذلك مفاجئًا  الكهف،  س��ورة  بقراءة 
الكرسي  آي��ة  ي��ن��ام  أن  قبل  ي��ق��رأ  أص��ب��ح  كما 
وال�10 األواخر من سورة البقرة وسورة الواقعة 
وبعض أذكار املساء". وتتابع جدة الطفل خالد، 
بعيون دامعة: "أمتنى أن يصبح حفيدي من 
مشاهير القراء، مثل الشيخ عبد الباسط عبد 
الصمد، والشيخ محمد محمود الطباوي، وأن 
يجد من يرعاه ليتحقق هذا، فهو يحاول أن 

يقلدهم".
من جهة أخرى، يقول مدير دائرة القرآن 
جنوب  يونس  خ��ان  مبدينة  والسنة  الكرمي 
ال��ق��ط��اع م��ح��م��د ج��ادال��ل��ه: إن "خ��ال��د لديه 

بشكل  واالستيعاب  احلفظ  في  خاصة  ملكة 
أنه من  رغم  أقرانه،  كبير جدًا ويختلف عن 
ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث استطاع أن 
من  جدته،  ومبساعدة  وح��ده  القرآن  يحفظ 

خال متابعة قناة املجد القرآنية".
ويضيف: "مت اختبار خالد عند اكتشاف 
حفظه للقرآن من قبل جلنة خاصة من دار 
من  تعد  مختلفة،  مواضع  ثاثة  في  القرآن 
أصعب املواضع على األصحاء وهي من سورة 
قدرة  أثبت  حيث  والنحل،  واألنعام  يوسف 
خ��اص��ة ف��ي احل��ف��ظ وب��ط��ري��ق��ة س��ل��س��ة، وإن 
كان يوجد صعوبة في نطق بعض احلروف، 
لذلك هو بحاجة إلى تدريب وتعليم بشكل 
خاص، حتى يكون مثًا حيًا لبقية أقرانه 
جاد  وق��ّدم  القرآن".  حفظ  على  ليتشجعوا 
يتلقى  بأن  خالد  الطفل  لعائلة  وع��دًا  الله 
الرعاية اخلاصة في تثبيت القرآن الكرمي، 
وتلقي الدعم النفسي والتربوي، ومساعدته 
وف��ق ب��رن��ام��ج خ���اص، خ��ص��وص��ًا ف��ي ال��ق��رآن 
العربية  اللغة  تعليمه  حيث  م��ن  ال��ك��رمي 
النطق  وط��رق  احل��روف،  ومخارج  وقواعدها 

الصحيحة

رغم االعاقة الذهنية.. طفل يحفظ القرآن الكرمي كامال بقدرة الله

جنني - علي سمودي - على مقاعد الدراسة 
ب���دأت م��ح��اوالت��ه��ا االول���ى ب��رس��وم��ات حولتها 
وق��درات��ه��ا  ذات��ه��ا  م��ك��ن��ون��ات  كشفت  لقصص 
االبداعية التي حرصت على تطويرها لتخط 
اول قصة في عمر 9 سنوات ، فتابعت املشوار 
لتشق طريق االلهام واالبداع تنهل من منهل 
 ،" واملوهبة  احل��ي��اة  وج��ع   " تقول  كما  واح��د 
ولتصبح قصصها والكتابة متنفسها فتعيش 
ب�"  الكتابة  لتشبيه  تذهب  حتى  سطوتها 
القّصة  وت��ع��ت��ب��ر   ، م��ؤل��م"  و  جميل  ؛  احل���ب 
" ُم��ح��ّف��زت��ي و ُم��ط��ّه��رت��ي ف��ي ه��ذه احل��ي��اة "، 
لتتخصص  اكادمييا  بها  حياتها  فارتبطت 
بجائزة  فتكرم  ولتبدع   ، العربي  االدب  ف��ي 
 " القصصية  مجموعتها  عن  الشاب  الكاتب 

خطا مطبعي " .
انها الكاتبة والقاصة الشابة اسراء كلس من 
جنني ، التي ترسم بانتاجها وادبها وموهبتها 
وقدراتها وعطائها حكاية جناح وابداع جديدة 
في مسيرة الثقافة واالدب والقصة والفكر في 
فلسطني لذلك لم تتردد في املناداة بضرورة 
و  والفرح  الهم  أن تعّبر عن  بّد  القّصة ال  "ان 
الزعتر في بادي " ، فاطلقت العنان لقلهما 
ليكتب في كل العناوين والقضايا مبا فيها ادب 
. مراسل  الذي توليه اهتماما خاصا  االطفال 

"القدس" وكان لنا معها احلوار التالي :
س : عرفينا على بطاقتك الشخصية ؟

إس��راء عبد اجلبار كلش ،أحمل  : اسمي  ج 
وأعمل  العربي  األدب  ف��ي  املاجستير  ش��ه��ادة 
مؤخرا  انتقلُت  إذ   ، نابلس  قضاء  في  معلمة 
لإلقامة فيها ، أكتب القّصة القصيرة وأحيانا 
 ( ب��ع��ن��وان  قصصية  مجموعة  ول���ي   ، امل��ق��ال��ة 
املاضي عن  العام  ( ص��درت في  خطأ مطبعي 
وهي   ، عّمان  في  والتوزيع  للنشر  األهلّية  دار 
الشاب  الكاتب  املجموعة احلائزة على جائزة 
م��ن م��ؤس��س��ة ع��ب��د احمل��س��ن ال��ق��ط��ان 2010 ، 
، وأق��وم ب��إدارة  كما أنني مهتمة ب��أدب الطفل 
حترير مجلة الزيزفونة لألطفال في بيتونيا 

، وأكتب فيها .
س : متى بدأت كتاباتك ومن اين جاء وحي 

الكتابة لك ؟
امل��درس��ة أي قبل أن تكون  ج : قبل دخ��ول 
أرس��م قصصا  كنُت  الكتابة  ل��دّي مقدرة على 
رسومات  إل��ى  بتفصيلها  وذل��ك   ، كراسة  على 
أق��وم  ث��ّم   ، ت��ك��ّون ف��ي مجموعها قّصة واح���دة 
بروايتها ألسرتي باستخدام التعبير الشفوي 

حصلت على جائزة الكاتب الشاب عن مجموعتها "خطأ مطبعي"..

اسراء كلش : القّصة ال بّد أن تعّبر عن الهم والفرح والزعتر في بالدي

 . املرحلة ج��زءًا من بدايتي  ،وأن��ا أعتبر هذه 
قصيرة  قصة  أّول  بكتابة  قمُت  أنني  وأذك���ر 
لي عندما كنُت في التاسعة من عمري ، أذكر 
أّن اسمها كان ) أريد أن أصبح فّنانًا ( وأخذُت 
أرويها لزمياتي في الصف معتبرًة إّياها كنزا 
، وأّول تطّور لي في الكتابة كان عندما بلغُت 
 ( بكتابة مشروع  أق��وم  كنُت  إذ  الثالثة عشر 
التي كنُت  اليافعني  رواي��ات  رواية ( محاكيًة 
أداوم على قراءتها ، وعندما أعود لكتاباتي في 
تلك املرحلة ، أعجُب من لغتي وحبكة أحداثي 
، فلقد كانت – بحسب تقييمي اآلن – جّيدة 
جّدا . أّما وحي الكتابة كما تصفه ، فهو متعّدد 
الفروع ، لكّن املنبع واحد ، وهو َوَجع احلياة ، 

كما أنني أؤمن باملوهبة.
الشخصية  ب��ني ح��ي��ات��ك  ف��ي ع��امل��ك   : س 

وكتاباتك ، ماذا تعني لك الكتابة ؟
اإلج��اب��ة  أق��ف قبل  ال��ت��ي  م��ن األسئلة   : ج 
عليها ، سأقول لك شيئا ، أنا أشعر دوما أنني 

سرعان  حياتي  وتفاصيل   ، رواي��ة  داخ��ل  في 
تتشابه  قد   ، قصيرة  قصص  إل��ى  تتحّول  ما 
م��ش��اع��ري م��ع غ��ي��ري م��ن غير ال��ك��ّت��اب أيضا 
ثنيات  ب��ني  تسقط  ظالها  أّن  أظ��ّن  ال  لكن   ،
أدمغتهم وفي ذاكرة هواتفهم احملمولة ، وتدّق 
كالشيطان غالبا أبواب القلق التي ال تنتهي ، 
نعم   . موّترة  سطوًة  لها  لكن  جميلة  الكتابة 
 ، متنّفس  أكبر  ورمّب��ا   ، لي  متنّفس  الكتابة 
غريب أن تكون الكتابة مصدر ضيق و تنّفس 

أليس كذلك ؟ .
ال��ك��ت��اب��ة ؟ وم��اه��ي  س :مب������اذا ت��ش��ب��ه��ني 

مميزاتها ؟
ومؤلم  جميل  ؛  باحلب  الكتابة  :أش��ّب��ه  ج 
أحيانا  تختلف  متعددة  م��ي��زات  وللكتابة   .
ب��اخ��ت��اف ج��ن��س ال��ع��م��ل األدب�����ي ، ل��ك��ن ما 
أستطيع إجماله هو قدرة النص األدبي على 
جذب القارئ ومفاجأته دون مبالغة أو إقحام 
. ب��ال��ت��أك��ي��د ه��ن��اك ك��ث��ي��رون ش��ّج��ع��ون��ي على 

أسرتي  وأّولهم  مختلفة  مراحل  على  الكتابة 
ومعلمة لي في املدرسة ، لكن ال أكون نرجسّية 
إذا قلُت لك إّن أناَي أكبر داعم لي في الكتابة 
، لذلك  أدوات��ي  ، أعني مثابرتي على تطوير 
في  ُمطّهرتي  و  ُمحّفزتي  ه��ي  القّصة  اعتبر 

هذه احلياة.
: هل تكتبني الشعر ؟ وماهو بالنسبة  س 

لك؟
ج : م��ي��زة ال��ق��ّص��ة ل���دّي ه��ي أن��ن��ي وج��دُت 
نفسي في هواها أكثر من أّي جنس أدبي آخر 
وُع��رف��ُت  قبل  م��ن  الشعر  أك��ت��ُب  كنُت  فلقد   ،
لم يستطع  الشعر  لكّن   ، كشاعرة  َوسطي  في 
جذبي كما جذبتني القّصة ، ال سّيما في هذا 
االزدحام املروري في الشارع الشعري ، ومطباته 

، وحوادثه املتسّرعة .
س : انت ككاتبة فلسطينية هل تركزين 

على كتابة معينة ؟
 ، املوضوعات  الكتابة عندي متنّوعة   : ج 
وهذه من ميزات قصصي التي شهد بها كّتاب 
ونّقاد كبار سواء مّمن كانوا في جلنة حتكيم 
مجموعتي الصادرة أو مّمن قرأها بعد ذلك ، 
ومنهم الكاتب والناقد وليد أبو بكر الذي قال 
لي مّرة : هذه املّرة األولى التي أقرأ فيها عمًا 
أدبّيًا هو األّول لصاحبه و يحمل هذا التنّوع 

الشديد في املوضوعات .
وكفلسطينية أشعر أّن القّصة ال بّد أن تعّبر 
لكنني   ، والزعتر في بادي  والفرح  الهم  عن 
أرى أّن األدب بشكل عام هو انصهار إنساني في 

بوتقة اإلبداع البشري .
س : هل هناك دعم للكاتب او الشاعر في 

فلسطني؟
قليل  لكّنه  م��وج��ود  ال��دع��م   ، ب��رأي��ي   : ج 

وغالبًا ُمؤّطر .
الرسالة  ماهي  وش��اع��رة  ككاتبة  ان��ت   : س 
التي ستنقلينها فيما لو مت متثيلك في اخلارج 

كفلسطينية ؟
إنسانية  رسالتي  ستكون  الغالب  على   : ج 
بحته ، أّما اخلصوصية الفلسطينية فإّن لها 

عبقًا ينطلق دون مجهود .
وعاملك  وخبرتك  وح��ي جتربتك  من   : س 

االدبي ما هي رسالتك ؟
ج : أحاُر في رسالتي األخيرة التي وجهُتها 
مّرة لكّل كاتب شاب وهي اقرأ ثّم اقرأ ، وأّوجهها 
 ، النص  اح��ت��رام  ب��ض��رورة   ، لكّل كاتب  ال��ي��وم 

والقارئ ، والذات .

القدس – وطن لألنباء - يوسف الشايب: 
في العام 1936، كان الطفل ذو السابعة، يجوب 
شوارع القدس بأقدام حافية وجابية رثة .. 
إنه   .. جريدة"   .. الدفاع   .. "ال��دف��اع  ينادي 
بائع صحف  أق��دم  )أب��و سامة(،  عمير دعنا 
عامًا،   76 منذ  املهنة  هذه  ي��زاول  فلسطيني، 
الفلسطيني  الثمانيني  ه��ذا  "بسطة"  أن  إال 
والكتب،  واملجات  الصحف  فيها  يبيع  التي 
معالم  أه��م  أح��د  باتت  العامود"،  "ب��اب  عند 

القدس. 
بداية املشوار كانت عام 1936 .. ويتذكر: 
في عام 1936 قامت الثورة الفلسطينية، وإثر 
وال��دي  البريطانية  السلطات  اعتقلت  ذل��ك 
وثاثة من أشقائي، ولم يكن هناك أي معيل، 
ما أجبر والدتي على حتميلنا عبء هذه املهمة، 
أنا وشقيقي الذي يكبرني بعام واحد، خرجنا 
أيام  في شوارع القدس بحثًا عن عمل، وبعد 
التقينا بالصدفة بأحد أصدقاء والدنا، الذي 
ال��ص��ح��ف، وع��ن��دم��ا تعرف  ت��وزي��ع  ف��ي  يعمل 
كل  أع��ط��ى  الصعبة،  امل��ادي��ة  وب��أوض��اع��ن��ا  بنا 
واحد منا خمسة أعداد من جريدة "الدفاع" 

الفلسطينية. 
يتابع: كنت حافي القدمني وأرتدي جابية 
الدفاع   .. "الدفاع  ونصيح  نرقص  خرجنا   ..
وكان صافي  اجلرائد،  .. بعت كل  .. جريدة" 
ما ربحت يومها خمسة مليمات اشتريت بها 

خمسة أرغفة من اخلبز للعائلة. 
وانطلق دعنا في رحلة بيع الصحف كقطار 
لن يثنيه أي خلل ميكانيكي أو أعطال في سكة 
احلديد، فقد تعلم القراءة والكتابة من زبائنه 
في مقاهي القدس، يقول: كنت أبيع الصحف 
يعلموني  أن  الزبائن  من  وأطلب  املقاهي،  في 
األحرف، وبعد فترة تعلمت القراءة والكتابة 
بالعربية واإلنكليزية، ولم يتوقف األمر عند 
هذا احلد بل بت أراسل بعض املجات املصرية 
ال��ف��ن"،  و"جن���وم  "ال��ك��واك��ب"  ومنها  الفنية، 
وأكتب من خالها عن أخبار الفن في فلسطني، 
حيث التقيت العديد منهم في القدس كفريد 
األطرش، وأسمهان، والكوميديان حسن فايق، 

وغيرهم. 
كدت أموت 

في مشواره الطويل حكايات ال تنسى، فهو 
ال يزال يتذكر: في عام 1937 كانت نشاطات 
احلركة الوطنية الفلسطينية في أوجها، وكان 
القمع البريطاني في أوجه كذلك، وفي ذلك 
العام كدت أموت، فقد ألقت سيارة عسكرية 
بريطانية قنبلة "ضخمة" قرب باب اخلليل 
ف��ي ال���ق���دس، ح��ي��ث ك��ن��ت أجت����ول ألف����رغ من 
كمية الصحف التي بحوزتي .. لكني.. جنوت 
بأعجوبة .. كانت لوحة دموية، إذ سقط الكثير 

من الشهداء واجلرحى. 
"تعذبت كثيرًا في رحلتي مع بيع الصحف، 
ال��ب��داي��ات" .. وي��ت��اب��ع: ف��ي عام  ال سيما ف��ي 
ش���وارع  أح���د  ف��ي  أس��ي��ر  ك��ن��ت  وبينما   ،1939
احل��رارة  في شهر مت��وز، حيث  القدس حافيًا 
هناك،  الطرق  أح��د  تعبيد  أثناء  الشديدة، 
التصقت قدمي بالزفتة احلامية حني قطعتها، 

عمير دعنا .. أقدم بائع صحف فلسطيني يروي حكايات مثيرة

وبدأت أصرخ وجتمع الناس حولي، وساعدوني.. 
ثم متكن أحدهم في النهاية من نزع قدمي من 
األرض.. وقفت وأنا أبكي، كنت في التاسعة من 
عمري ذلك الوقت .. توجهت إلى البيت قفزًا 
على القدم السليمة، دون مساعدة أحد، وقامت 
والدتي بعاجها، وبقيت معلقة أكثر من شهر 
حتى شفيت .. تأملت كثيرًا آنذاك، إال أن هذا 

لم يثنني عن إكمال املشوار. 
السياسة 

مؤثر  وري����ادي  طائعي  دور  لدعنا  وك���ان 
خاصة مع احلزب الشيوعي الفلسطيني.. وعن 
والسياسة، وكيف علق في حبائلها،  حكايته 
يقول: نظرًا لعشقي للقراءة والكتابة، انضممت 
في أربعينيات القرن املاضي إلى رابطة املثقفني 
العرب في باب اخلليل في القدس، وكانت تضم 
كنت   .. وغيرهما  توما  وإميل  حبيبي  إميل 
معجبًا مبا يقوله حبيبي وتوما، لم أكن أعلم 
توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية في البداية، 
إال أنني اكتشفت الحقًا أن مقر الرابطة ما هو 
إال مقر احلزب الشيوعي الفلسطيني، ووجدت 
أن كامهم "معقول"، إذ ينادي احلزب بحقوق 
العمال والفقراء، وأنا واحد منهم، ويقف ضد 
االستعمار البريطاني وضد اجلماعات اليهودية 
.. انضممت إلى احلزب، إال أنني تركته بعد عام 
1948، إثر موافقته على قرار تقسيم فلسطني 

إلى دولتني: يهودية، وعربية. 
ي��ك��م��ل: وب��ع��د ه���ذا االن��س��اخ ع��ن احل��زب 
عن  ال��ب��ح��ث  ب����دأت  الفلسطيني  ال��ش��ي��وع��ي 
حزب أو حركة أحقق فيها أهدافي في صراعي 
اجلديد،  احملتل  وم��ع  االستعمار  مع  الطويل 
ال��ت��ح��ق��ت ب��ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��وم��ي��ة، وخ��دم��ت 13 
شهرًا في جيش التحرير، الذي لم يكن يقدر 
على دفع رواتب ملجنديه، فأصبح حتت إمرة 

الذي كان يدفع لكل مجند  األردن��ي،  اجليش 
.. شاركت في عديد  10 دنانير شهريًا وقتها 
املعارك منها تلك التي أصبت فيها بلغم عند 
منطقة "اجليعة" إثر احتال بلدة "نحالني" 

القريبة من القدس. 
تلك  ف��ي  الصحف  بيع  مهنة  ي��ت��رك  ول��م 
بصوته،  يجوب  ك��ان  اإلج���ازات  ففي  الفترة، 
القدس  الذي لم يعد جهورًا كما كان، ش��وارع 

التي ألفه وألفته حسبما اعتقد. 
بسطة وعروس 

لبسطة باب العمود التي يبيع دعنا الكتب 
ف��ي��ه��ا، ت��اري��خ ط��وي��ل ح��ت��ى ب��ات��ت م��ن معالم 
التي  البسطة  ف��ه��ذه  الفلسطينية،  ال��ق��دس 
القدس،  تغير حال  رغم  ت��زال على حالها،  ال 
استأجرها أبو سامة عام 1950 .. وعنها يقول: 
ما زلت أبيع الصحف في املكان نفسه منذ 51 
عاًما، في تلك الفترة عدت إلى صفوف احلزب 
الشيوعي الفلسطيني بعد انسحابي لتراجعه 
عن مواقفه حينها، وحتولت البسطة إلى مقر 
كان  ال��وق��ت، حيث  ذل��ك  في  للحزب احملظور 
يتم ومن خال البسطة توزيع مناشير احلزب 
وقراراته ومبادئه وتوزيع املهام على األعضاء 
ي��وم، وأخضعت ملراقبة  أم��ري ذات  اكتشف   ..
صارمة، إال أنني رغم ذلك قمت باملهام املوكلة 
إلّي على أكمل وجه، فدرست سبع خايا في 
األسبوع، بواقع خلية كل ليلة، وكنت أعمد إلى 
املزج بني النكتة واملزاح وبني الدرس السياسي، 
ونتيجة لذلك مت جتنيد العديد من الشبان 

في صفوف احلزب. 
يضحك أبو سامة بخجل حني نسأله عن 
يقول: عندما  أن  قبل  ع��روس��ًا،  ال���25  حكاية 
بلغت السابعة والعشرين، كنت قد ادخرت 180 
دينارًا، وهو مبلغ جيد في اخلمسينيات من 

القرن املاضي، ومع الضغط الكبير من أسرتي، 
بالتحديد أمي، بدأت أبحث عن عروس تكمل 
معي مشوار حياتي الصعب، فتقدمت خلطبة 
25 فتاة، إال أنهن رفضنني إما بسبب شيوعيتي 
أو مهنتي أو رمبا ألسباب أخرى ال أعرفها، إلى 
أن خطبت لي أمي ابنة الشهيد علي طه متت 
اخلطبة ومن ثم الزفاف .. أجمل ما فيها أنها 
سامة  أم  وط��ب��ي��ع��ت��ه..  عملي  ظ���روف  ت��ق��در 

عشرة عمر. 
معارف وحزن 

أس��ه��م��ت ش��ه��رة دع��ن��ا وب��س��ط��ت��ه ف��ي قلب 
القدس في تعرفه إلى شخصيات مهمة: كوني 
ع��اوة  ع��دة  بلغات  وامل��ج��ات  الصحف  أب��ي��ع 
ع��ل��ى ال��ع��رب��ي��ة، ك��اإلجن��ل��ي��زي��ة، وال��ف��رن��س��ي��ة، 
والعبرية،  والروسية،  واإليطالية،  واألملانية، 
مع  كثيرة  ص��داق��ات  تكوين  استطعت  فقد 
أش��خ��اص م��ن دول وث��ق��اف��ات ع��دة على م��دار 
ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة، ت��ع��رف��ت إل���ى ال��ك��ث��ي��ر من 
امل��ع��روف��ة،  واألجنبية  العربية  الشخصيات 
ق���رار مجلس  ك�����ارادون" واض���ع  منها "ال���ل���ورد 
األمن 242،الذي كان يتقن العربية .. تعرفت 
إليه عندما نزل في جمعية الشبان املسيحية 
الصحف  مني  يطلب  كان  حيث  القدس،  في 
وامل���ج���ات وال��ك��ت��ب ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة،وأص��ب��ح��ن��ا 
أن��ه ك��ان يحرص على زي��ارة  أص��دق��اء لدرجة 
بسطتي كلما زار القدس، وحتدثنا في مواضيع 
عدة .. كان متعاطفًا مع الفلسطينيني ويرى 
ضرورة زوال االحتال اإلسرائيلي عن املناطق 
الفلسطينية احملتلة العام 1967، كما تعرفت 
إلى الدكتور جورج حبش، األمني العام السابق 
للجبهة الشعبية، وعبد احلميد شرف رئيس 

الوزراء األردني األسبق. 
ثم  ذكرياته،  ت��ارة عن  يتحدث  دعنا  كان 
أو  مجلة  أو  صحيفة  يبيعه  ب��زب��ون  ينشغل 
كتابًا، لكن يبدو أن روح النكتة باتت تفارقه .. 
عاجلته بسؤال: احلزن يفضح تقاسيم وجهك 
.. ما الذي يجعلك تبدو حزينا؟ .. شت قليًا 
ثم تنهد وقال: القدس محاصرة بجدار إسمنتي 
وسياسة  العسكرية،  احلواجز  وعشرات  بشع 
والفلسطينيون  بالتغلغل،  آخ���ذة  تهويدها 
إلى  الكراسي، وصل  منشغلون في صراع على 
ال��ق��دس كما كانت،  ل��م تعد   .. االن��ق��س��ام  ح��د 
الفلسطينيون  ونحن  الكثير،  فيها  تغير  لقد 
"ن��ت��ف��رج" ع��ل��ى م���ا ي��ح��ص��ل م���ن ت��دم��ي��ر لها 
ب��ال��ص��راع  ل��ألس��ف،  وم��ن��ش��غ��ل��ون،  ولساكنيها، 
ع��ل��ى ك��راس��ي ن��ري��د ت��ص��ري��ح��ًا م��ن االح��ت��ال 

لنجلس عليها! 
وأضاف:أخاف كثيرًا على هذه البسطة، ال 
أعتقد أن أيًا من أبنائي "املتعلمني" سيواصلون 
 .. أحفادي  أحد  لكن رمبا  العمل بعدي فيها، 
لقد استهدفني اجلنود  أكثر من مرة، وكثيرًا 
ما خربوا البسطة والكتب، وال أريد بعد رحيلي 
الكثير من معالم  أن تصبح نسيًا منسيًا كما 
القدس .. مشواري مع بيع الصحف ميتد قرابة 
75 عامًا، وسأستمر في باب العمود حتى آخر 

يوم في حياتي. 

للصحافة  ال��رواد  الكتوت-  غسان  نابلس- 
واإلعام- بادر مكتب هيئة االعمال اخليرية 
املساعدات  لتقدمي  فلسطني  ف��ي  االم��ارات��ي��ة 
النقدية والعينية الكثر من تسع عشرة اسرة 
رحلت  التي  الرشايدة  ع��رب  من  فلسطينية 

قسرا من بيت حلم واستقرت في االغوار.
في  االماراتية  الهيئة  مكتب  مدير  وق��ال 
الضفة الغربية ابراهيم الرشد ان الهيئة وفور 
يعيشها  التي  االنسانية  ب��األوض��اع  معرفتها 
االسر هناك بادرت لتقدمي مائة دوالر وطرد 

غذائي لكل اسرة يكفيها مؤونة الشهر.
االم��ارات سباقة في عمل  ان  الراشد  وأك��د 
زاي��د  الشيخ  مل��درس��ة  وف��ي��ة  وستبقى  اخل��ي��ر، 
وخلفه الشيخ خليفة في العطاء والتاحم مع 

الشعب الفلسطيني وتلمس احتياجاته.
زكاة طوباس  اشار مدير جلنة  من جهته، 
ال��ك��ب��ي��رة التي  ال��س��رع��ة  ال���ى  اب���و دواس  ف���واز 
حت��رك��ت ب��ه��ا هيئة االع��م��ال االم��ارات��ي��ة ف��ور 
طاقم  حضور  الفتا  وك��ان  باملشكلة  معرفتها 
كبير من الهيئة للتعرف بدقة على احتياجات 

االهالي هناك.
وقالت احلاجة فاطمة قرينات ان اوضاعهم 
جد بائسة حيث فقدوا كل ما ميلكون من غذاء 
ودواء وم��ق��وم��ات احل��ي��اة وأص��ب��ح��وا ف��ي ارض 

هيئة االعمال االماراتية توزع مساعدات عاجلة على عرب الرشايدة في االغوار

قاحلة منقطعة تبعد عن اقرب نقطة اربعة 
وعشرين كليومتر، وهي موحشة ليا ومليئة 

باحلشرات والزواحف.

مسؤول  الرشايدة  فيصل  املهندس  وشكر 
ال��زراع��ة  وزارة  ف��ي  الريفية  وامل��ن��اط��ق  ال��ب��دو 
اجلهد االماراتي امللموس في تلمس احتياجات 

الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى الريادة 
في االستجابة ألحوال هذه االسر التي تعيش 

في العراء منذ اكثر من شهرين.

 جنني � علي سمودي � اختتم مركز إعام 
حقوق اإلنسان والدميقراطية شمس، دورة 
واحلكم  اإلنسان  "حقوق  بعنوان  تدريبية 
م��ؤس��س��ة املستقبل  م��ن  ب��دع��م   ، ال��ص��ال��ح" 
ال��دورة  منسق  وق��ال   ، الله  رام  مدينة  ف��ي 
هو  ال���دورة  م��ن  ال��ه��دف  إن  العبد،  إبراهيم 
من  للمجموعة  التدريبية  الفرصة  توفير 
الشريعة إلكسابهم مجموعة  كليات  طلبة 
من املهارات واملعارف، وفتح حوارات شبابية 
حول حقوق اإلنسان واحلكم الصالح ، وإلى 
رفع مستوى الوعي احلقوقي لدى الشباب، 

وفتح نقاش حول ذلك.
ال��دورة استمرت على  أن  العبد،  وأوض��ح 
تدريبية  بواقع 25 ساعة  أيام  أربعة  مدار 
مب���ش���ارك���ة ط����اب وط���ال���ب���ات م���ن ك��ل��ي��ات 
ال��ش��ري��ع��ة ف��ي ج��ام��ع��ات ال��ق��دس وال��ن��ج��اح 
الدعوة  املفتوحة، وكلية  واخلليل،والقدس 

اإلسامية في قلقيلية .
و حتدث د. احمد أبو دية أستاذ العلوم 
وبيرزيت  القدس  جامعتي  في  السياسية 
انه  على  إي��اه  معرفًا  الصالح  احلكم  ع��ن   ،
ممارسة احلكومة على مستوياتها املختلفة 
للسلطة بحيث تكون هذه املمارسة فعالة ، 
وآمنة ، وعادلة ، وشفافة ، وخاضعة للمساءلة 
.وان احلكم الصالح ال بد أن يتضمن وجود 
قيادة مميزة ومرنة ،ووجود قوانني وأنظمة 
وتشريعات ولوائح متداولة ومتعارف عليها 
من  ف��ع��ال��ة  مجتمعية  وش��ف��اف��ة،وم��ش��ارك��ة 

مؤسسات املجتمع املدني جميعها .
م����ن ج���ان���ب���ه، حت�����دث ال���دك���ت���ور ول��ي��د 
ال��ش��رف��ا رئ��ي��س دائ���رة اإلع���ام ف��ي جامعة 
بيرزيت، عن العاقة ب�ين اإلع�ام وحق�وق 
وثيقة  ع��اق��ة  ذات  أن��ه��ا  اإلنسان،وق���������ال: 
م�ن  لك����ل  مل�ا  األبع�اد،  ومتعددة  ومحورية 
املوضوعين من تكامل وترابط من الناحيتين 
املوضوعية والنظرية، وبما له من ثقل مهني 
ودور هام نقابيًا وموضوعيًا في هذا املجال، 
في  املهمة  مكانته  لإلعام  يظ���ل  ح��ي��ث 
اإلنسان ليس فقط بموقعه  مج�ال حق���وق 
املرك��زي في منظ��ومة احلريات العامة التي 
أيضًا  ولكن  اإلنسان،  حقوق  ج���وهر  تشكل 
وت�شكيل  الوعي  بناء  في  الكبير  بتأثيره 
أو قدرته على  الع�ام والوجدان، ودوره  الرأي 
وق���د  الق�ضايا.  وإث�ارة  املعلومات  توفير 
السنوات  ف��ي  الدور  هذا  تأثير  تضاعف 
تقني�ات  ف��ي  ال�سريع  ب�التط�����ور  األخي�����رة 
االتصال، وال يزال أفق هذا التطور مفتوحًا 
بغير حدود. حيث ذكر الشرفا انه ال يوجد 
وثيقًا  ارتباطًا عضويًا  أن هناك  في  جدال 

" شمس" يختتم دورة تدريبية حول "حقوق اإلنسان واحلكم الصالح"
بين اإلع�ام وحق�وق اإلن�سان حيث يؤثر كل 
منها في اآلخر ويتأثر به وال يمكننا احلديث 
دون  واإلعام،  الصحافة  حرية  عن  بداهة 
وجود بيئة ديمقراطية، تزدهر باحلريات 
اإلن�سان،  حقوق  وتصون  العامة،  األساسية 
ظل  ف���ي  اجلميع  على  القانون  وتطب������ق 
منتخب  تشريعي  ونظام  عادل،  قضاء 
بنزاهة،وتعددي�ة واضحة وشفافية صريحة 

وفصل كامل بين السلطات.

حقوق اإلنسان مترابطة...
وحت���دث ع��ص��ام ال���ع���اروري م��دي��ر مركز 
القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان 
عن حقوق اإلنسان في الشرعة الدولية وقال 
للشرعة  وجلية  واض��ح��ة  أهمية  هناك  أن 
العاملي حلقوق  اإلع���ان  إن  ق��ائ��ًا  ال��دول��ي��ة 
اإلن��س��ان، ب��اع��ت��ب��اره "م��ث��ا أع��ل��ى مشتركًا 
وك��اف��ة  ال��ش��ع��وب  ك��اف��ة  تبلغه  أن  ينبغي 
األمم" ق��د أص��ب��ح محكا ت��ق��اس ب��ه درج��ة 
اإلنسان  حلقوق  الدولية  املعايير  اح��ت��رام 

والتقيد بها.
الناشط بشار الديك حتدث حول مفهوم 
احلوار الدميقراطي وقبول اآلخر ،وقال أن 
بها  االل��ت��زام  وت���ردي  احل���وار  ثقافة  ضعف 
للتراكمات  نتيجة  ليس   ، مجتمعنا  ف��ي 
أو  احل��زب��ي  ال��س��ي��اس��ي  للتناحر  السلبية 
التناقض االجتماعي والطبقي ، بل هو نتاج 
خليط لتلك احلقبة الزمنية الطويلة من 
والثقافية  االجتماعية  السلبية  التربية 
تلك  لتشكل  ط��وي��ًا،  زمنًا  امتزجت  التي 
لغة  وت��ردي  السلوك  في  الهجينة  النتائج 
على  حتى  ذل��ك  انعكاس  وبالتالي  احل���وار 
وتتعداه   ، البيت  داخ��ل  األسرية  التربية 
إلى املدرسة واملجتمع وكما يبدو أن ظاهرة 
إلغاء ثقافة احلوار التي استقرت في حقبات 
ظروف  إلى  خضعت  وأن   ، متفاوتة  زمنية 
بني  ان��ت��ش��رت  أن��ه��ا  إال   ، وثقافته  املجتمع 
واالجتماعي،حتى  السياسي  العمل  أوساط 
 ، املجتمع  ظواهر  من  سلبية  ظاهرة  باتت 
وباتت عملية إلغاء اآلخر وشطبه والتطرف 
ف���ي م��ح��ارب��ت��ه، أس��ال��ي��ب ت��ع��ن��ي االرت�����داد 
والنكوص عن ممارسة الفهم اإلنساني في 

عملية احلوار.
عن  بوليفة،  ف��ات��ن  احملامية  وحت��دث��ت 
اخل��ص��وص��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وع��امل��ي��ة ح��ق��وق 
حقوق  خطاب  أن  فيها  ج��اء  التي  اإلنسان 
اإلنسان أحد التعبيرات املعاصرة لثنائية 
في  احل��ق  إل��ى  تشير  والتي  والثقافة  احل��ق 
في  الشعوب  حقوق  بها  ويعني  م��ا  ثقافة 
والقبيلة،  والعرق  والدين  واللغة  التقاليد 

وهنا   ، كثقافة  احل��ق��وق  إل��ى  تشير  وال��ت��ي 
ت��ك��ون احل��ق��وق ه��ي جتسيد  ي��ف��ت��رض أن 
للثقافة باعتبار أن خطاب احلقوق يتضمن 
ملجتمع  أو  م��ا  ل���ذات  أو  م��ا  لثقافة  م��ام��ح 
عاملية  على  التأكيد  يتطلب  هنا  ومن  ما. 
االخ��ت��اف��ات  وإدراك  ج��ه��ة  م���ن  احل���ق���وق 
إيجاد  أج��ل  م��ن  أخ��رى  م��ن جهة  الثقافية 
احلقوق،  بعض  لتأسيس  مشتركة  أرضية 
وجتسد هذا في اجلدل الدائر بني العاملية 
إل��ى  أخ���رى  ب��ع��ب��ارة  ال��ث��ق��اف��ي��ة.  والنسبية 
نظام  تبني  من  االستفادة  ميكن  م��دى  أي 
عاملي للحقوق مع احلفاظ في نفس الوقت 
والثقافات  الثقافي  التنوع  حماية  على 

احمللية.
ب����دوره، حت���دث احمل��ام��ي ن��اص��ر ال��ري��س 
املستشار القانوني ملؤسسة احلق، عن القانون 
إياه بأنه مجموعة  الدولي اإلنساني معرفًا 
استخدام  من  حت��ّد  التي  والقواعد  امل��ب��ادئ 
العنف أثناء املنازعات املسلحة أو من اآلثار 
الناجمة عن احلرب جتاه اإلنسان عامة فهو 
فرع من فروع القانون الدولي العام غرضه 
حماية األشخاص املتضررين في حالة نزاع 
التي  واألم����وال  املمتلكات  كحماية  مسّلح 
ليست لها عاقة بالعمليات العسكرية وهو 
املشتركني  غير  السكان  حماية  إلى  يسعى 
بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن االشتراك 
في النزاعات املسلحة مثل اجلرحى والغرقى 

وأسرى احلرب .
وذك���ر ال��دك��ت��ور اس��ح��ق ال��ب��رق��اوي أستاذ 
ال��ق��ان��ون ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح، أن مل��وض��وع 
احل��ق��وق واحل���ري���ات ال��ع��ام��ة أه��م��ي��ة بالغة 
التي يقوم  الركائز  أنها من بني  تتمثل في 
عليها النظام الدميقراطي في العصر احلالي 
حيث أن هذه األخيرة تطورت بتطور األزمان 
واألذهان بسبب ثورة الشعوب على استبداد 
في  املتأصلة  بالكرامة  فاالعتراف  احلكام. 
وحقوقهم  البشرية  األس��رة  أعضاء  جميع 
املتساوية الثابتة هو أساس احلرية والسام 
في العالم الذي ال يكون إال باعتراف وضمان 
شيء واحد هو "احلقوق واحلريات" حيث 
وإظهار  إع��ان  في  لإلسام فضل سبق  كان 
احل��ق��وق واحل���ري���ات بصفة ع��ام��ة وإع���ان 
مبدأ املساواة في احلقوق والتكاليف العامة 
في القرن السابع امليادي أي منذ أكثر من 
14 قرن من الزمن ثم نادت إعانات ودساتير 
واحلريات  باحلقوق  العالم  إنحاء  في  عدة 

ودعت إلى ضمانها وإقرارها.
وجاء في القانون األساسي الفلسطيني في 
الباب الثاني التأكيد على احلقوق واحلريات 

العامة كما نصت املادة )18( على أن ) حرية 
العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية 
مكفولة شريطة عدم اإلخال بالنظام العام 
واآلداب العامة . املادة )19( نصت على انه ) 
ال مساس بحرية الرأي ، ولكل إنسان احلق في 
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة 
أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع 

مراعاة أحكام القانون .
وحتدث الدكتور سمير عوض أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة بيرزيت، عن املشاركة 
السياسية للشباب وقال أنها عملية مستمرة 
لتعبير الشباب وإشراكهم الفاعل في صنع 
في  خصوصا  املستويات،  كافة  على  القرار 
تهمهم بشكل مباشر، وهي من  التي  األم��ور 
املمكن  من  والتي  األساسية  احلياة  مهارات 
والتشارك  أشكال:التشاور،  ع��دة  تتخذ  أن 
السياسية  املشاركة  أم��ا  احل���رة.  وامل��ب��ادرات 
فهي تعني األنشطة اإلدارية التي يقوم بها 
مباشر من  أو غير  مباشر  املواطنون بشكل 
التأثير  أو  احلكام  اختيار  في  التأثير  أجل 

في السياسات أو القرارات املعتمدة.
اإلعام  أستاذ  األقطش  نشأت  الدكتور 
التحول  ح��ول  حت��دث  بيرزيت  جامعة  في 
ال���دمي���ق���راط���ي وص���ع���ود اإلس���ام���ي���ني إل��ى 
السلطة وذكر ان مفهوم التحول الدميقراطي 
يعني بدالالته اللفظية املرحلة االنتقالية 
بني نظام دميقراطي ونظام غير دميقراطي، 
ف��ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي ال����ذي ي��ش��ه��د حت���واًل 
بني  انتقالية  مبرحلة  مي��ر  دمي��ق��راط��ي��ًا، 
نظام غير دميقراطي في اجتاه التحول إلى 

نظام دميقراطي .

جنني - علي سمودي - بعد سنوات 
من املعاناة واحلزن بسبب املرض الذي 
محمد  امل��واط��ن  يشعر   ، بطفليه  ال��م 
بعد  واالم���ل  بالتفاؤل  شتيوي  ط��ال 
ع��ل��ى حياتهما  ط���رأ  ال����ذي  ال��ت��ح��س��ن 
وس��ل��وك��ه��م��ا م��ن��ذ ال��ت��ح��اق��ه��م��ا مب��رك��ز 
متخصص لرعاية وعاج احلالة التي 
ول��داه اسيد )5س��ن��وات (  يعاني منها 
فرحته  ،وام��ام   ) سنوات   4( ومنتظر 
ب��اك��ت��ش��اف م��ل��ج��أ ي��ه��ت��م ب��ع��اج��ه��م��ا 
ورعايتهما  وم��س��اع��دت��ه��م��ا  ودع��م��ه��م��ا 
ينتابه اخلوف والقلق بسبب تكاليف 
توفيرها  من  يتمكن  لن  التي  العاج 

بسبب ظروفه االقتصادية .
ش��ت��ي��وي  وع�����رف  س��م��ع  م����رة  الول 
وعائلته التي تقيم في قرية كفرزيباد 
قضاء طولكرم بوجود مرض "التوحد 
" بعد فترة قصيرة من والدة باكورة 
ابنائه اسيد ، فواجه الصدمة االولى 

واثار  بعدما علم مبخاطر  في حياته 
امل����رض ، وي���ق���ول : م���ع م����رور ال��وق��ت 
ووصوله ملرحلة النطق بالكلمات ككل 
التكلم  ي��ري��د  ان��ه  الحظنا  االط��ف��ال 
يتمكن  وال  ي��خ��رج  ال  ص��وت��ه  ول��ك��ن 
الطفل  ل��ع��رض  فسارعنا  النطق  م��ن 
انه  ابلغنا   ، متخصص  طبيب  على 
وال عاج  ال��ت��وح��د  م��رض  م��ن  يعاني 
حلالته فكانت اقسى حلظة في حياتنا 
ستكون  ال��ت��ي  نتائجه  ادرك��ن��ا  بعدما 
على  توكلنا  ولكن   ، ابني  على  كارثة 
الواقع  لامر  االستسام  ورفضنا  الله 
التشخيص خاطئا  ان يكون  ومتنينا 
، فتوجهت لكافة املراكز واملستشفيات 
وعرضت اسيد على املزيد من االطباء 
املتخصصني وكانت النتيجة واحدة .

وب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ال���ع���ائ���ل���ة ت��ع��ي��ش 
طفلها  حالة  بسبب  واحل��زن  الصدمة 
واجهت الصدمة الثانية عندما ابلغهم 
"منتظر"  ال��ث��ان��ي  ابنهم  ان  االط��ب��اء 
يعاني من نفس املرض ، ويقول شتيوي 
: اصبحت ماساتنا مضاعفة بعدما اكد 
بادخالهما  ونصحونا  احلالة  االط��ب��اء 
القدس  مدينة  ف��ي  متخصص  مل��رك��ز 
ميكن ان يساهم ان رعايتهما وتوفير 
املرحلة  ف��ي ه��ذه  ان��س��ب لهما  ظ���روف 
وق���د ع��ج��زت ع���ن ت��وف��ي��ر م��ص��اري��ف 
املركز بسبب وضعي املالي الصعب فانا 
عامل بسيط وبالكاد اوفر احتياجات 
اسرتي ، ولكنني حرصت على دمجهما 
في حياة االسرة ورفضنا التخلي عنهما 
وتهميشهما وتوكلنا على الله فهم بشر 
مثلنا ولهم حقوق علينا ورغم ضيق 
وضعهما  الستيعاب  الله  وفقنا  احلال 
املمكن  وتوفير  احتياجاتهما  وتفهم 
مركز  ب��وج��ود  وسمعت  ق��درات��ي  وف��ق 
واملتخصص  جنني  في  للتوحد  الغد 

حالة  نفس  يعانون  الذين  باالطفال 
اب���ن���ائ���ي ومت���ك���ن���ت م����ن ت��س��ج��ي��ل��ه��م��ا 
وانتظما فيه وبعد الفحوصات متكن 
م��ن حت��دي��د متطلبات  االخ��ص��ائ��ي��ون 

تاهيلهما ورعايتهما .
وبسرعة الحظنا التغيير والتطور 
االيجابي عليهما ، فابني منتظر كان 
قبل وضعه في املركز اليعرفني وحاليا 
يعرفنا كلنا ،وكان ال يستطيع التكلم 
وحاليا في بداية تكلمه ونطقه ، اما 
اسيد فكان يتقدم نحو السيارات املارة 
اليوم  لكن  امامها  ويقف  ال��ش��ارع  ف��ي 
ه���ذا خ��ط��ر عليه  ان  وع����رف  حت��س��ن 
عن طريق املركز الذي له فضل كبير 
على حتسن اوالدي وذلك واضح بشكل 

حقيقي عليهما .
مديرة املركز جمانة دراغمة ، قالت 
علمية  اساليب  ينفذ  ال��ذي  امل��رك��ز   :
ح��دي��ث��ة ف���ي ع���اج وت��اه��ي��ل م��رض��ى 
واقر  ومنتظر  اسيد  احتضن  التوحد 
البرامج املناسبة حلالتهما وخال زمن 
وهناك  كبيرا  كانت جتاوبهما  قياسي 
ميكن  وال  سلوكهما  في  ايجابي  تطور 
ش���ف���اء م���ري���ض ال��ت��وح��د ف���ي احل��ال��ة 
ال��ص��ع��ب��ة ول��ك��ن ال��ت��اه��ي��ل وال��رع��اي��ة 
ع���وام���ل م���س���اع���دة ل��ت��خ��ف��ي��ف ح��دة 
اث����اره وت���دري���ب امل��ري��ض ع��ل��ى بعض 
تساعد  التي  وامل��م��ارس��ات  السلوكيات 
في تاهيله ودمجه في املجتمع لذلك 
فان الطفلني بحاجة ملزيد من الوقت 
ضمن البرامج العلمية احلديثة والتي 
ستكون ايجابية وافضل من بقائهما في 
على  خطيرة  اث��ار  للعزلة  الن  البيت 

املصابني مبرض التوحد .
ووسط فرحته الكبيرة مبا طرا على 
طفليه من تطور ، يعاني شتيوي من 
الشهرية  املصاريف  توفير  عجزه عن 

 ، لطفليه  شيكل  االف   3 تبلغ  ال��ت��ي 
دائمة  وظيفة  أي  ام��ل��ك  ال   : وي��ق��ول 
أي  ف���ي  اع��م��ل  ل��ذل��ك  رزق  م��ص��در  او 
م��ه��ن��ة ل��ن��ع��ي��ش احل�����دود االدن�����ى من 
اخلط  وادخل  اخاطر  واحيانا  حياتنا 
بسبب  تصريح  دون  للعمل  االخ��ض��ر 
عن  العجز  ان   .. عمل  أي  توفر  ع��دم 
وهما  طفاي  ع��اج  مصاريف  توفير 
بامس ااحلاجة له يؤملني كثيرا علما 
ولكن  للمساعدة  كتبا  ق��دم��ت  ان��ن��ي 

دون جدوى .
في مركز "الغد " للتوحد ، بذلت 
مستطاع  جهد  ك��ل  وال��ط��اق��م  االدارة 
مل���س���اع���دة ش���ت���ي���وي وت����ام����ني ال���ع���اج 
والتاهيل الطفاله ولكن امكانات املركز 
كما تقول مديرته جمانه " محدودة 
وال ي��وج��د ل��ه م��ص��ادر دع���م ومت��وي��ل 
لذلك يعتمد على ما يدفعه االهالي 
لتغطية مصاريف عاج ابنائهم حتى 
نتمكن من الوصول للدعم واملساعدة 
من املؤسسة الرسمية واملجتمع املدني 
ونبحث عن مصادر دعم ومساندة الن 
ع��ائ��ات  م��ن  غالبيتهم  ف��ي  امل��رض��ى 
فقيرة وتعاني من ظروف صعبة ونامل 
ان نتقدم لكي يكون تاهيلهم ورعايتهم 

مجانية .
امام هذا الواقع ، وعجزه عن توفير 
تكاليف العاج ناشد شتيوي الرئيس 
محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور 
سام فياض واصحاب الضمائر احلية 
توفير وتأمني تغطية مالية له لتوفير 
عاجات ولديه اسيد ومنتظر بعد ان 
والطفولة  احلياة  وطعم  معنى  عرفا 
الول مرة في حياتهما منذ التحاقهما 
ف��ي امل��رك��ز ال���ذي اع��ت��ب��ره ن��اف��ذه ام��ل 
التوحد  م��رض��ى  لكل  واش��راق��ة ح��ي��اة 

وعائاتهم .

 مواطن يناشد الرئيس ورئيس الوزراء تغطية تكاليف عالج طفليه املريضني بالتوحد

اخل��ل��ي��ل- م���راس���ل ال���ق���دس اخل���اص- 
جامعة  ف��ي  القانونية  ال��ع��ي��ادة  نظمت 
اخلليل ندوة حول إصاح قطاع العدالة 
ال��ع��دل،  وزي���ر  ل��رؤي��ة  وف��ق��ا  الفلسطيني 
مثلت  شخصية   200 ح��وال��ي  مب��ش��ارك��ة 
كافة  م��ن  العدالة  قطاع  أرك���ان  مختلف 
احملافظات الفلسطينية واألمم املتحدة 
واملنظمات الدولية ووزارة العدل والقضاء 
والنيابة العامة ونقابة احملاميني وكليات 

احلقوق من أساتذة قانون وطلبة واملجتمع 
املدني. 

وهدفت الندوة إلى طرح نقاش علمي 
التي  املقترحات  حول  وموضوعي  هادئ 
ال��وزي��ر ع��ل��ي مهنا ع��ل��ى مجلس  ق��دم��ه��ا 
وال��ذي  ال��ع��دال��ة،  لتطوير قطاع  ال���وزراء 
اع���ت���ب���ره ال��ب��ع��ض ث�����ورة ج���ذري���ة على 
في  العدالة  قطاع  يعتري  الذي  الترهل 

فلسطني. 

ندوة في جامعة اخلليل حول 
"إصالح قطاع العدالة الفلسطيني"


