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جنني - حاوره: علي سمودي - في مثل هذه 
البلدية  انشاء  مت  حتديدا  عامني  وقبل  االي��ام 
وسيريس  ميثلون  مناطق  تضم  والتي  املتحدة 
واجل���دي���دة وص��ي��ر، وب��اش��رت عملها م��ن��ذ ذل��ك 
ال��ت��اري��خ، وق��د مت ان��ش��اؤه��ا ب��ه��دف رف��ع مستوى 
حتقيق  واستطاعت  لسكانها،  املقدمة  اخلدمات 
بالدرجة  ليس  ولكن  املهمة  االجن��ازت  من  ع��دد 
املطلوبة خاصة وان املنطقة عانت من التهميش 
واحل��رم��ان م��ن امل��ش��اري��ع ل��س��ن��وات ط��وي��ل��ة، ومن 
ل�  اج��ل تسليط الضوء ح��ول ه��ذه التجربة ك��ان 
ربايعة  القادر  مع عبد  التالي  اللقاء  "القدس" 

رئيس البلدية املتحدة.
س: ما هي املناطق التي تشملها البلدية ؟

ارب����ع مناطق  ت��ش��م��ل  امل��ت��ح��دة  ال��ب��ل��دي��ة  ج: 
اجل��دي��دة،  س��ي��ري��س،  )ميثلون،  ه��ي  جغرافية 
صير( ويبلغ عدد سكانها حوالي )22000 نسمة( 
شرق  جنوب  وتقع  دومن(   44000( ومساحتها 
جنني حيث تبعد )22كم( عن جنني وهي نفس 
ايضا،  نابلس  مدينة  عن  تبعدها  التي  املسافة 

فهي تقع في منتصف املسافة بني املدينتني.
البلدية املتحدة 

س: م��ا ه��ي امل��ب��ررات ال��ت��ي دع��ت ال��ى انشاء 
بلدية متحدة ؟ 

ج: اوال ان البلدية املتحدة هي دمج جسم اداري 
الهيئات احمللية  فقط، حيث نتحدث عن دمج 
بخصوصيته،  موقع  كل  احتفاظ  مع  املختلفة 
مسمى  تغيير  او  ال��غ��اء  ال��ى  تهدف  ال  فالبلدية 
تدعونا  التي  امل��ب��ررات  بخصوص  ام��ا  جتمع،  اي 
فاملنطقة  كثيرة،  فهي  معا  العمل  في  للتفكير 
متداخلة جغرافيا وسكانيا، حيث ال يوجد اي 
فواصل بني هذه التجمعات، فانت جتد ان بعض 
خدمة  تاخذ  كانت  سيريس  سكان  م��ن  امل��ن��ازل 
وبعض  السابق  اجل��دي��دة  مجلس  م��ن  الكهرباء 
من  الكهرباء  تاخذ  كانت  ميثلون  من  العائالت 
السكاني  التداخل  على  اضافة  وهكذا  سيريس 
بني مختلف التجمعات، فالروابط االسرية بني 
التجمعات كبيرة مبعنى هناك عشرات بل مئات 
التجمعات،  ب��ني  وامل��ص��اه��رة  النسب  م��ن ح��االت 
مشاريع  ال��ى  بحاجة  املنطقة  ان  الثالث  واملبرر 
تستدعي التوحد فمشروع املياه الذي مت اجنازه 
يجمع هذه التجمعات مع بعضها ونحن بحاجة 
ال��ى م��ش��روع ص��رف صحي وال ميكن اجن���ازه اال 
ان هناك  التجمعات، كما  من خالل توحد هذه 
عدد من املوارد املتوفرة لدى البلدية التي ميكن 

استغاللها بالشكل االمثل من خالل الوحدة.
معيقات ومصاعب 

س: ما هي اهم املعيقات التي واجهت عملكم 
خالل فترة عمل البلدية ؟

ج: هناك عدد من املعيقات والتحديات التي 
البلدية  سكان  فمعظم  البلدية،  عمل  واجهت 

عامان من العمل والتحديات

رئيس البلدية املتحدة: هدفنا احداث تنمية حقيقية مجتمعية 
من خالل توفير مشاريع مدرة للدخل للبلدية واملجتمع احمللي 

املتحدة كانوا ال يلتزمون بترخيص ابنيتهم او 
ترخيص حرفهم، لكن استطعنا ان نتغلب على 
ترخيص  نسبة  ان  سجلنا  ونحن  الظاهرة  ه��ذه 

االبنية في منطقة البلدية هي %100. 
السكان  تنقل  ف��ي  ص��ع��وب��ات  واج��ه��ت��ن��ا  ك��م��ا 
نتغلب  لم  االن  ولغاية  البلدية  واملواطنني نحو 
على املوضوع، اما التحدي االكبر فهو نقل خدمة 
حتديد  فبعد  الشمال،  كهرباء  لشركة  الكهرباء 
سعر الكهرباء من قبل قطاع الطاقة اصبح مشروع 
الكهرباء يستنزف موارد البلدية االخرى بسبب 
العالية، وبعد عدة دراس��ات فامت بها  تكاليفه 
جلان مختصة من البلدية وافقت البلدية على 
ضم اخلدمة لشركة كهرباء الشمال، الشيء الذي 
لم يرض شريحة من السكان –ونحن نحترم وجهة 
نظرهم- لكن نحن متاكدين ان نقل تلك اخلدمة 

هو في مصلحة السكان جميعا. 
جتنيد املشاريع 

س: ما هي اهمية البلدية في جتنيد املشاريع 
الالزمة ؟

ج: عندما نتحدث عن بلدية فاننا نتحدث 
عن اقسام تخصصية، فمعظم الهيئات السابقة 
ل��م ت��ك��ون ه���ذه ال��ت��خ��ص��ص��ات م��ت��وف��رة، فنحن 
والصحة وخدمات  للهندسة  اقسام  نتحدث عن 
اجلمهور والعالقات العامة، وبالتالي اصبح البحث 
ع��ن مم��ول الي م��ش��روع اسهل واس���رع، حيث ان 
واملخططات  الالزمة  بالدراسات  تقوم  البلدية 
الي مشروع وقادرة على االشراف على تنفيذه، 
وهي خدمة لم تكن متوفرة في املجالس القروية 
السابقة، كما ال يفوتني ان انوه انه نتيجة الدمج 
بدعم  البلديات  واق��راض  تطوير  صندوق  ق��ام 
ان حصة  اض��اف��ة  امل��ش��اري��ع ومتويلها  م��ن  ع��دد 
سابقتها،  عن  تضاعفت  الصندوق  من  البلدية 

كما ال بد ان نشير ان املساحة اجلغرافية وعدد 
السكان يساهم بشكل كبير في اقناع اي ممول 

للمشاريع التي تطلبها البلدية.
احتياجات املنطقة 

س: ما هي اهم احتياجات املناطق والتجمعات 
التي تشملها البلدية ؟

فمنطقتنا  وكبيرة،  كثيرة  االحتياجات  ج: 
بحاجة عاجلة حلل مشكلة جتمع مياه االمطار في 
منطقة املرج وما يصاحبها من اضرار على البيئة 
الى مشروع  البلدية بحاجة  ومنطقة  والصحة، 
ص���رف ص��ح��ي ي��خ��دم امل��ن��ط��ق��ة، وم��ع��ظ��م ش���وارع 
البلدية املتحدة بحاجة الى اعادة صيانة وتاهيل 
وتعبيد، كما نحتاج لبناء مدرسة بشكل عاجل 
في اجلديدة، وروضة اطفال وعيادة صحية في 
املنطقة،  ي��خ��دم  وم��رك��ز ط����وارىء صحي  ص��ي��ر، 
حاجة  توجد  انه  كما  للشباب،  رياضي  وملعب 
ماسة لتوفير مواصالت عامة في منطقة صير 

ومواصالت داخلية داخل منطقة البلدية. 
صناعية  منطقة  انشاء  ال��ى  حاجة  وهناك 
وحرفية كما تسعى البلدية الى تطوير القطاع 

الزراعي في منطقة البلدية. 
مرج صانور 

س: نعود لقضية غرق منطقة املرج وتشكل 
م��ا هي  ال��زراع��ي��ة،  بحيرة صغيرة ف��ي االراض���ي 
امل��خ��اط��ر واالث����ر امل��ت��رت��ب ع��ن ذل���ك وم���ا ه��و دور 

البلدية في حل هذه املشكلة ؟
ج: ان ما يزيد عن )10000 دومن( من االراضي 
السهلية مازالت مغمورة باملياه، وهي سببت ضررا 
املائي  التجمع  هذا  ان  اضافة  للمزارعني،  كبيرا 
يشكل بؤرة لتراكم احلشرات وما يترتب عن ذلك 
من ضرر على الصحة العامة والبيئة، اما بالنسبة 
ل��دورن��ا ف��ي م��ع��اجل��ة ه���ذه املشكلة ف��ق��د ب��ادرن��ا 

اجل  من  الزراعة  وزارة  مع  والتنسيق  باالتصال 
تعويض املزارعني املتضررين، كما قمنا باالتصال 
البيئية   املشكلة  ح��ل  اج��ل  م��ن  البيئة  بصحة 
وتكاثر احلشرات  ويدور احلديث عن عدة حلول 
لهذه الظاهرة، كما تقوم طواقم البلدية باستمرار 
بحمالت رش ملكافحة احلشرات، ونقوم مبراقبة 
ومنع اي تخلص من املياه العادمة او النضح في 

املستنقع املائي املوجود.
االنتخابات والبلدية 

س: هل تدني نسبة املشاركة في االنتخابات 
تعكس فشل مشروع الدمج ؟

ف��ي  ح����دث����ت  ال����ت����ي  االن����ت����خ����اب����ات  أن  ج: 
الواقع  كانت نسبتها تتطابق مع   2012/12/22
دع��وات  ك��ان��ت  ه��ن��اك  أن  ننكر  لكن ال  اج��م��اال، 
او  سياسية  السباب  س��واء  االنتخابات  ملقاطعة 
البلديات،  دم��ج  على  السكان  بعض  الع��ت��راض 
صحيح أن هناك مناطق كانت نسبة التصويت 
يهمنا  ما  لكن  االخ���رى،  املناطق  من  اعلى  فيها 
اننا كاعضاء بلدية نعمل كفريق واحد بدون أن 
نلتفت الى البلد التي ينتمي لها العضو، حيث 
استطعنا أن نتفق ونشكل املجلس البلدي وجلان 
املجلس في وقت سريع وقياسي وهذا يعكس مدى 

انسجام سكان املنطقة وتعاونهم.
مشاريع مستقبلية 

س: م���ا ه���ي اه����م خ��ط��ط��ك��م وم��ش��اري��ع��ك��م 
املستقبلية ؟

ج: بالنسبة خلططنا ومشاريعنا هي كثيرة 
انشاء مشروع صرف  الى  وكبيرة، فنحن نتطلع 
عمل  ف��ي  اول��وي��ة  يشكل  وه��و  للمنطقة  صحي 
هيكلي  مخطط  اجن��از  بصدد  أن  كما  البلدية، 
عمل  وهناك  البلدية،  مناطق  ملختلف  موحد 
املنطقة  سكان  تخدم  صناعية  منطقة  النشاء 
لتلك  الالزمة  اخلدمات  كافة  توفير  خ��الل  من 
املنطقة من خدمات وشوارع. وطموحنا أن يتوفر 
مستوى  باعلى  السكان  جلميع  اخلدمات  جميع 
ونحن نؤمن أن دورنا ال يقتصر فقط على تقدمي 
اخلدمات بل املشاركة في احداث تنمية حقيقية 
مجتمعية من خالل توفير مشاريع مدرة للدخل 

سواء للبلدية او املجتمع احمللي. 
ون��ح��ن ن��س��ج��ل ان��ن��ا ق��م��ن��ا ب��دع��م ع����دد من 
املؤسسات في منطقة البلدية من خالل التعاون 
مع صندوق البلديات مثل دعم مركز زهير ابو 
سيريس  مركز  ودع��م  املعاقني  لتاهيل  عائشة 
للتصنيع  مبركز  النسوي  القطاع  ودعم  الطبي 
حاسوب  مختبرات  بتوفير  قمنا  كما  الغذائي، 
لعدد من مدارس البلدية، وفي الوقت احلالي نحن 
البلدية  مل��دارس  صيانة  مشروع  تنفيذ  بصدد 
بتكلفة تتجاوز )120000 دوالر(، كما اننا بصدد 
تنفيذ مشاريع تخدم القطاع النسوي بالتعاون 

مع مؤسسة الرؤيا العاملية.

ال����رواد للصحافة   - زن��ط  اب��و  ن��اب��ل��س-  ضحى 
واإلعالم- للتجول في البلدة القدمية صباحا نكهة 
املارة،  من  فارغة  شبة  وأزقتها  فساحاتها  مختلفة، 
املعظم منشغل بعمله، طالب املدارس في مدارسهم، 
ربات البيوت يقمن بأعمالهن املنزلية، املكان يلفه 
وفراغ  وهناك،  هنا  الباعة  أص��وات  من  اال  الهدوء، 
لتأمل هذا  العني مجاال  مارتها يعطي  الشوارع من 
جتاعيد  تفاصيل  ف��ي  وللتدقيق  الساحر،  امل��ك��ان 
ال��رب��ي��ع حيث صوت  ف��ي  ال��ع��ج��وز، خ��اص��ة  بلدتنا 
تلك  وجهك،  على  الشمس  أشعة  وملمس  الطيور، 
النسمة الرقيقة تداعب وجنتيك وتلفحك بشعور 
من األمن واالطمئنان، أنت االن في أحضان البلدة 

القدمية، فانعم بالسكينة والهدوء كما تشاء.
معينة،  وجهة  قاصدين  حارتها،  في  متجولون 
تتوه.. صحيح  لن  تضيع،  لن  القدمية  البلدة  في 
لن  أنك  اال  األزق��ة عديدة، وطرقاتها متشعبة،  أن 
تتوه، هنا اجلميع مستعد خلدمتك وإرش��ادك الى 
أي وجهة تريد .. وجوه طيبة مشرقة بسيطة متر 
بك من هنا وهناك .. بلهجتها النابلسية يرشدونا 
الى  نصل  حتى  السير  في  ونستمر  مقصدنا،  ال��ى 
نالحظ  النوباني،  ش��ارع  الشهير..  احلدادين  سوق 
حركة غير اعتيادية، نشتم تلك الرائحة املميزة 

الشهية، رائحة اخلبز الساخن الطازج!
من وسط الزحمة منر، من بني الصواني املتراصة، 
وطابور الزبائن الطويل، ورائحة الطعام الشهي التي 
املمرغ  األث���ري  امل��ك��ان  ذل��ك  نعبر  ت��داع��ب حواسنا، 
بالقدم، اجلدران حجرية، املكان أشبه باملغارة، لكنها 

حانية وغير موحشة.
بيد خبيرة يأخذ كرة العجني ويفردها بحركة 
سريعة ومبهارة ودقة عالية ثم يضعها داخل الفرن 

املشتعل باستخدام امللقط واملطرح.
بشوش الوجه ضاحكه، مرتديا مريوال تكسوه 
بقع الطحني األبيض، استقبلنا عبد الناصر منى 
كي يخبرنا عن مخبز عائلته العريق، مخبز منى، 
بتاريخ  ج���ذوره  وتأصلت   ،1965 ع��ام  شيد  ال��ذي 
أصرت  منها،  يتجزأ  ال  جزء  فهو  القدمية،  البلدة 
وورثه  البلدة،  هذه  داخ��ل  البقاء  على  منى  عائلة 
االبن عن األب واألب عن اجلد، محتفظني بنوعية 
وعشقهم  العمل  روح  بنفس  املخبز  داخ��ل  العمل 

الكبير للمهنة.
الح��ظ��ن��ا وج����ود ال��ع��دي��د م���ن أص���ن���اف اخل��ب��ز 
واألطعمة داخل املخبز كاخلبز العربي، وشتى أنواع 
الفطائر كاجلبنة والزعتر األخضر، وصواني اللحمة 

والدجاج باخلضار، وقدور األرز واخلضار.
الناس  "يقبل  معنا:  حديثه  ف��ي  منى  يقول 
أراضي  ومن  خارجها،  ومن  البلدة  داخل  من  علينا 
مدى  على  حسنة  سمعة  من  به  منتاز  ملا  الداخل، 
وبشاشة  ال��زب��ون،  معاملة  فبحسن  طويلة،  سنني 
املخبز  يكسب  واالخ���الص،  العمل،  وإتقان  الوجه، 

سمعة جيدة ويذيع صيته في كل مكان.
العربي  املميز للخبز  املهنة والطعم  أما عن سر 
ع��ام��ة وم��ن��ت��ج��ات امل��خ��ب��ز خ���اص���ة، ف��ي��ق��ول م��ن��ى: 
يوجد  ال  ي��دوي��ة،  بطريقة  يكون  شغلنا  "معظم 
غير العجانة لعجن الطحني، كما أن اخلبز العربي 
أو  البلدي  أو  امل��ش��روح،  اخلبز  مسمياتها"  بجميع 
والطحني  البلدية،  القمحة  م��ن  يتكون  الطابون 
العادي "األبيض"، تختلط هذه املكونات مع بعضها  
التخمير  أشكال  أي شكل من  استخدام  دون  يدويا 
واخل��م��ي��رة  امل��ل��ح  نستخدم  فنحن  ال��ع��ج��ني،  ون��ف��خ 
فقط، وهذا سر متييز الطعم، وال ننسى جودة ونوع 
القمح الذي يزرعه الفالح، واثره على نوعية اخلبز 

وطيب مذاقه".
وم��ن امل��الح��ظ اق��ب��ال ال��ن��اس على ش���راء اخلبز 

املخابز العربية في نابلس تتشبع بنكهة التراث وتئن من صعوبة الواقع

البلدي وشراؤه منذ القدم، ملا يرتبط هذا النوع من 
اخلبز بالتراث، وملا للمواد املكونة له من فوائد جمة 
البلدي  فاخلبز  االبيض،  اخلبز  في  موجودة  غير 

مفيد لعدة امراض مثل مرض السكري وغيره.
ال  أساسيا  مكونا  يعتبر  البلدي  اخلبز  أن  كما 
الشهيرة،  النابلسية  األكالت  إعداد  غنى عنه في 
قرى  تشتهر  ال��ذي  النابلسي،  واملنسف  كاملسخن، 
نساء  أن  املالحظ  لكن  إعدادها،  نابلس خاصة في 
اليوم أصبحن ال يرغنب في العجني كنساء السابق، 
الناس على ش��راء خبز  اقبال  زاد في  ب��دوره  وه��ذا 
بعض  اع��داد  في  الستخدامه  املخبز  من  الطابون 
اال  لصناعتها  يستخدم  ال  ال��ت��ي  الطعام  أص��ن��اف 

اخلبز البلدي هذا.
يقبل  التي  األك��الت  وف��ي معرض حديثه عن 
على  محببة  اك��ل��ة  ال��ى  منى  ن��وه  ال��زب��ائ��ن،  عليها 
قلوبهم اال وهي "املناديل"، وهي عبارة عن غشاء 
ويعصر  واخلضار،  بالكفتة  محشو  الذبيحة،  بطن 

عليها الليمون، وتؤكل مع اللنب.
من  للعديد  مخبزهم  تعرض  الى  منى  ويشير 
االحتالل  جنود  قبل  من  واملضايقات  االقتحامات 
خ��الل ف��ت��رة االج��ت��ي��اح��ات، وه���ذا ب���دوره أدى الى 
اغالق املخبز لفترة طويلة وحال منع التجول دون 
وصول اهالي البلدة والزبائن الى املخبز، مما أثر على 
انتاجيته وأحلق خسارة كبيرة به، اال أنه ما لبث أن 

استعاد نشاطه وعمله بسرعة.
وأضاف منى: "ليس ما يعيق عملنا هو االحتالل 
فحسب، إمن��ا ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي ال��راه��ن، وال��ذي 
ينعكس سلبا على أسعار الطحني، فمع ارتفاع أسعار 
الطحني، وعدم قدرتنا على رفع سعر كيلو اخلبز، 
ليس هذا فحسب،  أرباحنا،  يؤثر على حجم  هذا 
بل أن ارتفاع اسعار احملروقات يؤثر على انتاجنا، 
العربي،  احل��ري��ق  صناعتنا  ف��ي  نستخدم  فنحن 
بنفس األسلوب القدمي، كاحلطب واخلشب، وارتفاع 

أسعارها جميعا يؤثر علينا بشكل كبير".
وت���اب���ع: "ي���ؤث���ر ع��ل��ى وض��ع��ن��ا أي��ض��ا تكاليف 
الترخيص والضرائب امللقاة على كاهلنا، كرخصة 
املدني،  الدفاع  ورخصة  الصناعات،  ورخصة  املهن، 
أن  من  بالرغم  وغيرها،  املعارف  ضريبة  عن  ع��دا 
املخبز املتواضع االمكانيات ليس في استطاعته دفع 

هذه الضرائب الباهظة على خالف املخابز االلية 
الكبيرة التي باستطاعتها ان تدفعها، فهنالك فرق 

كبير بني حجم انتاجنا وانتاجهم".
وكحال أبنية البلدة القدمية خاصة محالها التي 
حتتضن صناعاتها التاريخية وجتعلها قيد البقاء 
املعنية  املؤسسات  على  وج��ب  لالستمرار،  وقابلة 
احلفاظ عليها والعناية بها، ومن هنا يناشد منى 
جميع املؤسسات اخلاصة والعامة املسؤولة أن تدعم 
مخابز البلدة القدمية وان توليها االهتمام والعناية، 
املخابز  ترميم  على  جهة  أي  اقبال  عدم  مستغربا 
األثرية أو حتى تقدمي الدعم املادي أو املعنوي لها، 

رغم تعرض بعضها للهدم والتدمير.
وفي هذا الصدد، يقول النقيب السابق لنقابة 
اصحاب املخابز أسعد منى، أن املخابز األثرية في 
مخبزا   14 نحو  عددها  والبالغ  القدمية  البلدة 
ذاتها  النقابة  من  س��واء  الكافي  الدعم  تتلقى  ال 
أو من املؤسسات املعنية بها، فعدم التزام اعضاء 
النقابة ذاتها برسوم االشتراك، واخلضوع لرقابة 
دور  على  سلبا  ينعكس  بالتأكيد  ه��ذا  النقابة، 
مهم كان من املفروض أن تؤديه النقابة كدورها 
في الرقابة على العمال، ومتابعة أوضاع املخابز، 
والدفاع عن حقوق املخابز امام اجلهات الرسمية 

وغير الرسمية.
هذه املخابز التي يرتبط تاريخها بجذور التراث 
النابلسي، وما زالت تعمل بالطريقة التقليدية في 
في  احلطب  استخدام  ناحية  م��ن  اخل��ب��ز،  صناعة 
اشعال النار بدال من السوالر والكهرباء، اضافة الى 
طريقة العمل اليدوية بال استخدام املاكنات، مما 
اال  الصحية،  والفائدة  واجل��ودة  الطعم  على  يؤثر 
القصور  هو  السابق  النقيب  استهجان  يثير  ما  ان 
جتاه  دوره��ا  أداء  في  املختصة  اجلهات  من  الكبير 
والتدمير  للقصف  منها  تعرض  ما  املخابز، خاصة 
مبخبز  حصل  مثلما  االسرائيلي،  االجتياح  أي��ام 
عنتر الواقع في حارة احلبلة، حيث تعرض للتدمير 
الكامل في االنتفاضة االولى، ولغاية االن لم يعمل 
املسؤولني  داعيا  وترميمه،  بنائه  اع��ادة  أحد على 
لاللتفات نحو هذه املخابز واحملافظة عليها بشتى 
الطرق، ودعم عملها وتسويق انتاجها في األسواق.

كعك شامي

رغ����م ال���ث���ورة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وط��غ��ي��ان االل���ة 
امليكانيكية، اال ان مخبز ابو هنود مازال محتفظا 
الكعك  فرائحة  ال��زب��ائ��ن،  ب��ني  ومكانته  بسمعته 
املمزوجة بعبق ورائحة البلدة القدمية، جعلت له 
لنكهته  أن  كما  ومكانته،  سرا حافظ على متييزه 
األصيلة حكاية رواها لنا احلاج السبعيني درويش 
أبو سمرة عندما دخلنا الى مخبزه الصغير، قدمي 
البناء، تتدلى على جوانبه حلقات من كعك الشاي 
بأصابع  متتلئ  رف��وف��ه  وع��ل��ى  ال��ش��ام��ي"،  "الكعك 

الكعك بالسمسم بأشكاله املختلفة.
أبو سمرة،  احل��اج  الشاي كما يقول  قصة كعك 
بدأت بقدوم أحد اقربائهم من تركيا، والذي علم 
احلاج درويش واخوته الطريقة التي كانوا يصنعون 
بها هذا الكعك من أجل اجليش التركي ابان احلرب 
ملا  اخل��ب��ز،  ع��ن  ع��وض��ا  ليتناولوه  االول���ى،  العاملية 
أف��راد اجليش  وي��زود  الكعك من فوائد جمة  لهذا 

بالطاقة والنشاط.
الغطاء عن  أب��و سمرة وه��و يزيل  يقول احل��اج 
وعائني بهما حمص منقوع: "لقد تعلمنا أنا وأخوتي 
كيف نصنع الكعك الشامي من نقع احلمص باملاء 
ما  درج��ة حرارته  الساخن، حيث نضعه في مكان 
بني 40_42 درجة مئوية، ملدة 12 ساعة، ويوضع 
حتت الوعاء مصباح حتى تصل احلرارة الى الدرجة 
املطلوبة، وفي اليوم التالي يصبح املاء املنقوع به 
احلمص خميرة، وتضاف الى الطحني والسكر وزيت 
دوار الشمس، ويتم عجنه، ثم يوضع في الفرن بعد 

تشكيله على شكل حلقات أو أصابع.
الكعك  يقوم بصناعة  من  هو  احل��اج  أن  يذكر 
الشامي بتلك الطريقة مستخدما الكاز في عملية 
اخلبز، أما باقي املخابز فعادة ما يستخدمون افران 

"التيربو" في صناعة الكعك.
الكعك  الى أهمية تناول  أبو سمرة  ونوه احلاج 
هذا  لكون  الهضم،  لعالج عسر  األك��ل  بعد  الشامي 
ال��ك��ع��ك م��ص��ن��وع م��ن خ��م��ي��رة ق��وي��ة ون��ب��ات��ي��ة من 
ويساعد  كيماوية،  مواد  بها  يوجد  وال  "احلمص" 
ذلك في التخلص من اجلراثيم املوجودة في املعدة، 
ت��ن��اول هذا  ال��ن��اس على  اق��ب��ال  ال��ى  ن��وه أيضا  كما 
الى  ي��ؤدي  وه��ذا  خاصة،  الشتاء  فصل  في  الكعك 

كساد الصناعة في فصل الصيف.
 ج��ن��ني - ع��ل��ي س��م��ودي - ف��ي إط���ار مساعيه 
والثقافة  الدميقراطية  مفاهيم  لتعزيز  الهادفة 
املدنية في أوساط الشباب والشابات، اختتم مركز 
"شمس"  والدميقراطية  اإلن��س��ان  حقوق  إع��الم 
الدميقراطية  )مفاهيم  بعنوان  تدريبية  دورة 
والثقافة املدنية( لطالب وطالبات كليات الشريعة 
الصندوق  الفلسطينية، بدعم من  في اجلامعات 
العبد  إبراهيم  ال��دورة  الوطني)NED(،وافتتح 
منسق املشروع حيث قدم نبذة حول طبيعة عمل 
ال��دورة هو  الهدف من  املركز ونشاطاته، وقال "إن 
طلبة  من  للمجموعة  التدريبية  الفرصة  توفير 
من  مجموعة  إكسابهم  أج��ل  من  الشريعة  كليات 
املهارات واملعارف، وإلى فتح حوارات شبابية حول 
مفاهيم الدميقراطية وثقافة املدنية ،رفع مستوى 

الوعي احلقوقي لدى الشباب.
بأن  الديك ممثل مركز "شمس"  وأك��د بشار   
في  للسلطة  وت���داول  حكم  ن��ظ��ام  الدميقراطية 
الدولة بشكل سلمي، والدميقراطية وان كان البعض 
أصحابها،  نحن  نكون  أن  فاألولى  للغرب  ينسبها 
وإحدى جتليات الدميقراطية تكون عبر صندوق 
االقتراع ففيها مصلحة للشعب وللوطن ، والدول 
التي استخدمت الدميقراطية كنظام حكم هي من 
الدميقراطية  أولى بتطبيق  ، ونحن  الدول  اجنح 

كوننا أصحاب حضارة وأصحاب عقيدة .
ومن جانبه ،متنى إياد اشتية أن تضيف الدورة 
من  لتمكنهم  للمتدربني  املعلومات  م��ن  اجل��دي��د 
معرفة قضايا الدميقراطية بشكل أكثر فعالية .

االسالميني والدميقراطية 
و أكد الدكتور عبدامللك الرمياوي أستاذ القانون 
تطورًا  أن  القدس،  جامعة  في  السياسية  والنظم 
نصف  أواخ��ر  في  ط��رأ  قد  كبيرًا  وسياسيًا  فكريًا 
القرن األخير في األفكار والرؤى والتصورات لدى 
التيار اإلسالمي وخصوصًا بعد وصول البعض منهم 
سدة  إلى  واالنتخابات  الدميقراطية  طريق  عن 
احلكم والسلطة كما هو احلال في فلسطني ومصر 
وتركيا ومثل هذه النتيجة لم تكن إال بعد شوط 
املاضي  القرن  من اجلدل احملتدم على مدى ثلثي 
الدميقراطية واإلس��الم حدود  اليوم حول  وحتى 
وجهات  هناك   : وقال  االختالف.  ونقاط  االلتقاء 
نظر حول الدميقراطية واإلسالم بني أربعة تيارات 
أو مدارس فكرية : فالتيار األول: وهو الذي حاول أن 
يظهر أن في اإلسالم ما يقابل دميقراطية الغرب، 
وهذا التيار يؤكد على الشورى ودالالتها السياسية 
ك��ب��دي��ل ف��ك��ري وف��ل��س��ف��ي مل��ف��ه��وم ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الغربية ، واوضح  ان التيار الثاني حاول أن يظهر 
نظرية الشورى في اإلسالم مقابل الدميقراطية في 
الغرب ، حيث أن الشورى والدميقراطية الغربية 
ما  اب��رز  ولعل  بسيطة  شكلية  اختالفات  بينهما 
املسلمون"  تيار "اإلخ��وان  املدرسة هم  ميثل هذه 
 . اإلس��الم��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  وم��دارس��ه  بكل تفرعاته 
الثالث فحاول التشكيك بالهجوم على  التيار  أما 
دميقراطية الغرب ، والتيار الرابع هو املتمثل بتلك 
املدرسة التي رفضت الدميقراطية واعتبرتها فكرة 

ال متت لإلسالم بصلة .
الدميقراطية  ب��ان  مطر  ناصر  امل���درب  وأك��د   
ولكن  املعالم  واضحا  مصطلحان  اإلنسان:  وحقوق 
مشتركان بعالقة متبادلة، الدميقراطية تعزى إلى 
احلكم من الشعب. وتناول بعض املواد التي خلصت 
في اليوم العاملي للدميقراطية منها املادة السادسة 
والتي تتناول علة أن الدميقراطية ال تنفصم عن 

احلقوق املنصوص عليها في الوثائق الدولية .
أستاذ  ع��وض  سمير  الدكتور  ق��ال  جهته،  من 
العلوم السياسية في جامعة بيرزيت أن الَعلمانية 
عن  الدينية  امل��ؤس��س��ات  فصل  اص��ط��الح��ًا  تعني 
قيام  ع��دم  أيضًا  تعني  وق��د  السياسية،  السلطة 
اعتناق  على  أحد  أي  بإجبار  الدولة  أو  احلكومة 
ألسباب  معني  تقليد  أو  دي��ن  أو  معتقد  وتبني 

مركز »شمس« يختتم دورة تدريبية حول تعزيز مفاهيم الدميقراطية والثقافة املدنية

ذاتية غير موضوعية ، كما تكفل احلق في عدم 
اعتناق دين معنينّ وعدم تبني دين معنينّ كدين 
رسمي للدولة. ومبعنى عام فإن هذا املصطلح يشير 
إلى الرأي القائل بأن األنشطة البشرية والقرارات 
غير  تكون  أن  يجب  منها  السياسية  وخصوصًا 

خاضعة لتأثير املؤسسات الدينية.
وقال أن العلمانية منهج شامل يتعلق باحلياة 
والسياسة يقوم على فصل الدين عن أمور احلياة 
على  يقوم  فمنهج  الليبرالية  أما  والدولة  العامة 
تقديس احلرية الفردية واحترام حقوق اإلنسان 
وامللكية الفردية ، كذلك في العلمانية مقاييس 
اخلير والشر والصحيح واخلاطئ متغيرة فال دين 
فالشر   ، ع��رف  وال  تقاليد  وال  ع���ادات  وال  يحكم 
قد يكون خيرًا حينًا  والعكس صحيحا ، أما في 
العلمانية القدسية للجماعة واملجتمع ال الفرد ، فال 
ملكية إال ملكية املجتمع ،مثل الشيوعية. وأخيرا  
أو  خير  من  اإلنسان  يفعله  ما  كل  الليبرالية  في 
شر مبرر فال يجوز املبالغة في معاقبة الفرد على 

أقواله وأفعاله وإن كانت تضر املجتمع  .  
 وقال الدكتور محمد األحمد أستاذ القانون في 
الدميقراطي  التحول  عملية  أن  بيرزيت  جامعة 
ت��ت��ط��ل��ب ع��ق��دا اج��ت��م��اع��ي��ا ج���دي���دا، وال��وث��ي��ق��ة 
تأتي  هنا  الدستور،ومن  هي  العقد  لهذا  احلاكمة 
أهمية الدستور من كونه القانون األسمى للبالد؛ 
وهو يحدد نظام احلكم في الدولة، واختصاصات 
األدنى  القوانني  كل  به  وتلتزم  الثالث،  سلطاتها 

مرتبة في الهرم التشريعي .
وقال إن االنتقال السلمي للسلطة على وفق مبدأ 
تداول السلطة هو جوهر العملية الدميقراطية، 
العملية  ي��ث��ري  ال����ذي  اإلي���ج���اب���ي  اجل���ان���ب  وه����و 
السياسي  اإلص���الح  لعملية  وي��ؤس��س  السياسية 
املستمرة وال تقوم فلسفة الدميقراطية إال باعتماد 
مبدأ التداول السلمي على السلطة. ويستلزم مبدأ 
التعاقب التعددية السياسية، كما يؤسس في ذات 

الوقت ملبدأ سيادة حكم األغلبية . 
ف��ات��ن بوليفه  وق���ال���ت احمل��ام��ي��ة واخل��ب��ي��رة   
وتعزيز  نشر  ف��ي  الشباب  دور  تفعيل  أهمية  ان 
الدميقراطية، تكمن في دور الشباب في املشاركة 
السياسي،  ال��ن��ش��اط  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة  االجتماعية 
سواء النشاط الوطني العام، أو النشاط من خالل 
منظمات وأحزاب سياسية ويجب السعي من النظام 
فيه  تصان  دميقراطي  مجتمع  لبناء  السياسي 
احلريات واحلقوق العامة واخلاصة مبا هو دورهم 
أثرت  كيف  الشباب  يفسر  وه��ذا  االنتخابات  في 
حراكهم  على  وانعكاسها  العربية  الثورات  عليهم 
حيث استفاد الشباب من التجارب السابقة والوعي 

املجتمعي بقضايا الدميقراطية .
وقالت : من هنا تبرز أهمية وضرورة أن يكون 
هناك دور فاعل للشباب مبختلف مناحي احلياة 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية، مستفيدين 
من حالة احلراك الشعبي مبختلف األقطار العربية 
ما  إذا  كبرى  طاقة  ميتلكون  الشباب  ان  مؤكدة   ،
ايجابية  نتائج  إل��ى  ت��ؤدي  س��وف  تفعيلها،  ج��رى 
األكبر  النسبة  يشكلون  الشباب  وأن  سيما  كبرى 
وب��ذات  األك��ب��ر،  االنتخابية  وال��ق��وه  املجتمع  ف��ي 
الوقت على الشباب أن يحددوا أهدافهم بدقة والى 
التي  التحديات  وما هي  يتجهوا  أن  يريدون  أين 

تواجههم في سعيهم لتحقيق أهدافهم 
 من جهته، قال الدكتور نشأت االقطش أستاذ 
اإلع���الم ف��ي جامعة ب��ي��رزي��ت  ان اإلس���الم دي��ن، 
وال��دي��ن ع��الق��ة روح��ي��ة ب��ني ال���رب، وم��ن يعتقد 
التجربة  وقد توصلت  للسياسيني  والسياسة  به. 
شتى،  ونظريات  مضنية،  مسيرة  بعد  البشرية 
وح��ك��م دي��ن��ي، وم��ذه��ب��ي، وع��ق��ائ��دي، وعسكري، 
أن   ، ودي���ك���ت���ات���وري  وت���وت���ال���ي���ت���اري)ش���م���ول���ي(، 
الدميقراطية على أساس انتخاب الشعب ممثليه 
األغلبية  وي��ح��اس��ب ح��ك��وم��ة  ي��ن��اق��ش،  ل��ب��رمل��ان 
لهذه  "البيعة"  الشعب  يجدد  وق��د  السياسية. 
احلكومة، أو ينتخب أغلبية جديدة من حزب، أو 

ائتالف سياسي أخر  . 
ال��س��ي��اق، ق��ال االق��ط��ش ان مبدأ  وف��ي نفس 
س��ي��ادة األم���ة ه��و ل��ب ال��دمي��ق��راط��ي��ة وأس��اس��ه��ا 
التي ال  العليا  املتني والسيادة هي تلك السلطة 
تضارعها سلطة أخرى فإذا كانت السيادة لألمة 
كانت إلرادتها تلك السلطة العليا وملا كانت األمة 
مظاهر  ممارسة  عليها  يستحيل  مجموعها  في 
األم��ة يختارون  أف���راد  ف��إن   ، وال��س��ي��ادة  السلطة 
نوابًا ينوبون عنها في ممارسة مظاهر السيادة 
والسلطان عن طريق االنتخاب وتعبر األمة عن 
إرادتها في صورة القانون ، وميكن لألمة أن تصدر 
األم��ة  إرادة  م��ن  ، وال يحد  ق��وان��ني  م��ن  م��ا تشاء 
ش��يء  . واش��ار الى ان  بعض املسلمني تاثر بهذا 
املبدأ وُفِتُنوا به،ثم نظروا إلى النظام اإلسالمي 
فوجدوا أن األمة هي التي تختار حاكمها،وتراقبه 
وتناصحه،وحتاسبه، ومتلك وحدها عزله إن حاد 
األم��ة  ع��ن  وكيل  السليم،فاحلاكم  الطريق  ع��ن 
يكون  أن  ينبغي  هكذا  منها،أو  سلطانه  يستمد 
أن  إلى  ه��ؤالء  وانتهى  املسلم  املجتمع  في  احلاكم 
األمة هي صاحبة السيادة في الدولة اإلسالمية 
املسلمني  ال��س��ل��ط��ات،وأن  ه��ي مصدر  األم��ة  وأن   ،
هم أول من قرر هذه احلقيقة وعمل بها. وقال : 
األمة كذلك مسئولة عن إقامة الدين وشرائعه 
وأحكامه ولهذا فإن نصوص القرآن والسنة تتوجه 
هذه  بإقامة  املكلفني  املؤمنني  لعموم  باخلطاب 
األح��ك��ام وال��س��ي��ادة ف��ي ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة لله 
تعالى متمثلة في أحكام شريعته اخلالدة التي 
تنفيذ  ع��ن  مسئولة  واألم���ة   ، بها  ال��ن��اس  تعبد 
األمانة  حاملة  ألنها  اإلسالمية  الشريعة  أحكام 

وامل��خ��اط��ب��ة ب��أح��ك��ام ال��ش��ري��ع��ة ، وك��ذل��ك األم��ة 
ف��ي تنفيذ  ي��ن��وب عنها  ال���ذي  ت��خ��ت��ار احل��اك��م 
على  الدنيوية  األم��ور  وسياسة  الشريعة  أحكام 
مقتضاها ، وذلك ألن األمة مجتمعة ال تستطيع 

أن تقوم بهذه املهام . 
وحت����دث األم����ني ال���ع���ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة اإلس��الم��ي��ة 
أستاذ  وامل��ق��دس��ات،  ال��ق��دس  لنصرة  املسيحية 
ال��ق��ان��ون ال���دول���ي ال��دك��ت��ور ح��ن��ا ع��ي��س��ى ح��ول 
أطروحات التيارات السياسية عن الدميقراطية 
املاركسية،  األط��روح��ة  الليبرالية،  األط��روح��ة 

األطروحة اإلسالمية، واألطروحة القومية .
ًا: كلمٌة من  وقال أن معني الدميقراطية لغوينّ
الشعب  'حكم  أو  الشعب'  'حكم  َتعني  اليونانية 
مبفهومها  اصطالحا  الدميقراطية  أما   ، ِلنسِه' 
ال��ش��ام��ل فتعني "احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ت��ق��رر س��ي��ادة 
بني  السياسية  واملساواة  احلرية  وتكفل  الشعب 
السلطات  السلطة صاحبة  الناس وَتخضع فيها 
إل���ى رق���اب���ة رأي ع���ام ح���ر ل���ه وس���ائ���ل ق��ان��ون��ي��ة 
تاريخ  إل��ى  مشيرًا   . له  احلكومة  خضوع  تكفل 
الدميقراطية الذي يعود إلى أثينا القدمية في 

القرن اخلامس قبل امليالد.
كما وحتدث عن أشكال احلكم الدميقراطي، 
وه���ي ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل��ب��اش��رة وال��ت��ي تسمى ب� 
"الدميقراطية النقية" وهي األقل شيوعا ومتثل 
ق��رارات  على  الشعب  فيه  يصوت  ال��ذي  النظام 
احلكومة مثل املصادقة على القوانني أو رفضها، 
ألن  املباشرة"  "الدميقراطية  ب�  أيضًا  وتسمى 
الناس ميارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار 
من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وأضاف: 
النيابية"  "الدميقراطية  وهو  أخر  نوع  هناك 
وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على 
اختيار أعضاء احلكومة الذين بدورهم يتخذون 
القرارات التي تتفق ومصالح الناخبني. وتسمى 
ق��رارات  على  يصوت  ال  الشعب  ألن  بالنيابية 

احلكومة بل ينتخب نوابًا يقررون عنهم. 
وأش�������ار د. ع��ي��س��ى إل�����ى إم���ك���ان���ي���ة ت��ق��س��ي��م 
الدميقراطيات إلى دميقراطيات ليبرالية )حرة( 
فالدميقراطية  ح���رة(.  )غير  ليبرالية  وغير 
ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة ش��ك��ل م���ن أش���ك���ال ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
لسلطة  خاضعة  احلاكمة  السلطة  فيها  تكون 
دستور  ويضمن  السلطات،  فصل  ومبدأ  القانون 
أيضا(  لألقليات  )وبالتالي  للمواطنني  الدولة 
حقوقًا ال ميكن انتهاكها. أما الدميقراطية غير 
أشكال  من  شكل  فهي  احل��رة(  )غير  الليبرالية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال ت��وج��د فيها ح���دود حت��د من 
سلطات النواب املنتخبني ليحكموا كيفما شاءوا. 
أما الدميقراطية االشتراكية: ميكن القول بأنها 
مشتقة من األفكار االشتراكية في غطاء تقدمي، 

تدريجي، دميقراطي ودستوري. 

للصحافة  املنهل   - عبية  أبو  محمود   - نابلس 
واإلع��الم - " زوجة واح��دة ال تكفي" شعار يرفعه 
فتعدد  والفلسطيني،  العربي  املجتمع  في  الرجال 
الزوجات أو الرغبة به غدا ظاهرة واسعة االنتشار 
أن  ورغ���م  والفلسطينية،  ال��ع��رب��ي��ة  االوس����اط  ف��ي 
الدين اإلسالمي يبيح التعدد إال أن هذه الظاهرة 
التأييد  حيث  من  باللغط  محاطة  ومازالت  كانت 

واملعارضة.
وحول احلكم والضوابط الشرعية يقول الدكتور 
ص��اي��ل أم����ارة رئ��ي��س ق��س��م ال��ف��ق��ه وال��ت��ش��ري��ع في 
جامعة النجاح أن اإلسالم دين واقعي، لذلك شرع 
تعدد الزوجات وحدده بضوابط أبرزها أن ال يكون 
ال��زواج بعدم  اشتراطا من الزوجة األول��ى في عقد 
الزواج عليها، إضافة إلى القدرة املادية على إعالة 
أكثر من أسرة وقدرة الرجل اجلنسية لكفاية أكثر 
من زوجة، وأن يكون قادرا على إيفاء حق التربية 
الصاحلة ألبناء زوجاته، والعدل بني الزوجات ماديا 
ومعنويا حيث أن عدم العدل يحرم التعدد وأي ظلم 

ينتج عن الزواج الثاني يحرمه أيضا.
أن ه��ن��اك مسوغات  أم����ارة  ال��دك��ت��ور  وي��ض��ي��ف 
متعارف عليها للتعدد ، أبرزها : مرض الزوجة األولى 
مرضا يحول دون قدرتها على كفاية حاجات زوجها 

في القرن الواحد والعشرين تعدد الزوجات في فلسطني يؤيده البعض و يعارضه آخرون
أو  احلميمية، باإلضافة إلى عدم قدرتها اإلجناب، 
في  انقطاع مستمر  إل��ى  ي��ؤدي  ال��ذي  السفر  تكرار 
جواز  هو  األص��ل  أن  إل��ى  مشيرًا  الزوجية،  العالقة 

الزواج الثاني في حال توفرت الضوابط الشرعية.
طولكرم  محافظة  م��ن  ع��ام��ا   22 ع��وض  دي��ان��ا 
ألن  الزوجات  تعدد  ظاهرة  معارضتها  عدم  تؤكد 
الشرع أباحها ولكنها تشدد على ضرورة العدل بني 
أن  ميكن  الشخصي  الصعيد  على  وأنها  ال��زوج��ات، 
أن تكون  أولى وترفض قطعا  أن تكون زوجة  تقبل 

زوجة ثانية.
مدينة  من  25ع��ام��ا  ش��اور  أحمد  الشاب  يقول 
ليس  هو  ع��ام  بشكل  ال��زوج��ات  تعدد  أن  قلقيلية 
وأبرزها  ملشاكل  أو  ملشكله  هو حل  ما  بقدر  مشكله 
أن  ولكن بشرط  الزوجات  تعدد  مع  وأنه  العنوسة، 

يكون مقترنا بأسباب منطقية.
الثاني  بالزواج  شخصيا  يفكر  ال  أنه  ويضيف 
لرغبته بحياة مليئة باحلب والتفاهم واالستقرار 
هناك  أن  قائال  ويستطرد  املستقبلية،  زوجته  مع 
سلبيات كثيرة لتعدد الزوجات خاصة على األطفال 
عدا عن املشاكل العائلية وعدم االستقرار في حياة 

األسرة ككل.
من  عاما   27 عوايصة  أحمد  ال��ش��اب  ويعتقد 

محافظة نابلس أن تعدد الزوجات هو حل ملشكلة 
موجودة منذ عهد الرسول وإلى هذه األيام بسبب 
زي����ادة ع���دد ال��ن��س��اء ع��ن ع���دد ال���رج���ال، وي���رى أن  
و  الرجل  تتعدى  فائدتها  ال��زوج��ات  تعدد  ظاهرة 
امل��راة  إلى املجتمع بشكل عام ويشدد على ضرورة 
وضع شروط ومعايير محددة لتعدد الزوجات ملنع 

وقوع أي ظلم على املرأة.
ويؤكد الدكتور مصطفى حمد احملاضر في قسم 
علم االجتماع في جامعة النجاح أن تعدد الزوجات 
كان األصل في املاضي، وأنه مع بداية عصر النهضة 
تراجعت تلك الظاهرة لصالح الزواج األحادي حتى 
وصل في وقتنا احلاضر إلى نسبة تكاد ال تذكر في 

مجتمعنا العربي والفلسطيني.
وينوه الدكتور حمد إلى طبيعة اإلنسان الذكر 
الذي مييل إلى التعدد في العالقة اجلنسية، وذلك 
العالقة  إل���ى  ال��ت��ي مت��ي��ل  األن��ث��ى  لطبيعة  خ��الف��ا 

األحادية أو الزوج الواحد.
الدكتور  يقول  للتعدد  السلبية  اآلث��ار  وح��ول 
مصطفى أن هناك آثارا سلبية يتسبب بها التعدد 
وعلى رأسها التفكك األسري خاصة إذا كان التعدد 
غير مبرر أو بدافع الرغبة فقط، مستطردًا أن الرأي 

العام بات ال يتقبل تعدد الزوجات غير املبرر.

محافظة  م��ن  ع��ام��ا   21 بستنجي  آم��ن��ة  وت��ق��ر 
له  يضمنه  ال���ذي  بالتعدد  ال��رج��ل  بحق  اخلليل 
أن  ت��ؤك��د على  ولكنها  اإلس��الم��ي،  وال��دي��ن  ال��ش��رع 
ظاهرة تعدد الزوجات مليئة بالسلبيات التي أهمها 
إضعاف الروابط األسرية وتوليد احلقد والغيرة بني 
النساء، وتؤكد على معارضتها للتعدد على الصعيد 
الشخصي وترفضه حتى لو كان مبنيا على أسباب 

تعتبرها أنانية.
وي���ق���ول امل���واط���ن أمي���ن إدري�����س 23 ع��ام��ا من 
محافظة جنني أنه ضد تعدد الزوجات وخاصة في 
ظل هذه األوضاع االقتصادية الصعبة التي يصعب 
كرمية  ح��ي��اة  أن  ويضيف  ب��واح��دة،  ال����زواج  فيها 
وسعيدة مع زوج��ة واح��دة أفضل بكثير من حياة 
تعيسة مع أكثر من زوجة وأن الزواج الثاني يحمل 

في طياته الكثير من املشاكل لكال الزوجني.
إباحة  فرغم  عالقة،  جدلية  القضية  وتبقى 
الشرع لتعدد الزوجات إال أنه كان وم��ازال على مر 
العصور ظاهرة محاطة بالرأي والرأي اآلخر، وبني 
التعدد،  إلى  امليل  على  املبنية  الذكرية  الطبيعة 
ال��واح��دة  ال��ع��الق��ة  ع��ل��ى  املبنية  األن��ث��ى  وطبيعة 
"تعدد الزوجات معارضة من معظم النساء وتأييد 

من غالبية الرجال". 

غزة - على الرغم من أن املسافة بني مخيم 
املغازي لالجئني، وسط القطاع، ومدينة غزة ال 
 19 حسني،  إيناس  ف��إن  كيلومترا،   12 تتجاوز 
عاما، أمضت نحو نصف ساعة في سيارة األجرة 
التي كانت تقلها من املخيم إلى املدينة، حيث 
تدرس في إحدى اجلامعات هناك، ودخلت قاعة 

احملاضرات بعد مضي عشر دقائق على بدئها.
املرورية في مدينة غزة  باتت االختناقات 
تشكل عائقا حقيقيا أمام قدرة الناس في غزة 
على أداء مهامهم والوفاء بالتزاماتهم. فمنظومة 
الطرق في القطاع، وحتديدا املؤدية إلى مدينة 
غزة، ال تسمح بانسياب حركة املواصالت املتجهة 
إلى املدينة واخلارجة منها، ال سيما في ظل وجود 
معظم  تركز  وبسبب  املركبات،  من  كبير  عدد 

االزدحامات املرورية تؤثر على أمناط احلياة في قطاع غزة
املؤسسات واملرافق التي يحتاج إليها املواطنون 
الفلسطينيني في املدينة، من جامعات وإدارات 
حكومية ومستشفيات. ومما زاد األمور تعقيدا 
وجود بعض أعمال البنى التحتية التي تتم على 

جنبات الطرق، مما يفاقم األزمة.
العمل وأمن��اط  األزم���ة على ظ���روف  وأث���رت 
احل��ي��اة ل��أله��ال��ي ف��ي ال��ق��ط��اع. وي��ح��اول أسامة 
املنطقة  ف��ي  يقطن  ال��ذي  ع��ام��ا(،   49( احلسن 
الوسطى من القطاع ويعمل مدرسا في مدينة 
إلى مكان  تقله  أج��رة  العثور على سيارة  غ��زة، 
عمله ق��ب��ل س��اع��ة م��ن م��وع��د ال���دراس���ة، حتى 
ال ي��ت��أخ��ر. وق����ال أس��ام��ة ل���»ال��ش��رق األوس����ط« 
ه���درا بسبب  ت��ذه��ب��ان  ال��وق��ت  م��ن  إن ساعتني 
ال��ك��ب��ي��رة، ال سيما في  امل���روري���ة  االخ��ت��ن��اق��ات 

منطقة قلب مدينة غزة، وحي الشجاعية.
وهناك الكثير من أهالي من القطاع الذين 
الكثير  في  ويضطرون  املدينة  خارج  يعيشون 
التزاماتهم  تنفيذ  ت��أج��ي��ل  إل���ى  األح��ي��ان  م��ن 
ويقومون  املدينة،  في  وجودهم  تتطلب  التي 

بتجميعها ألدائها مرة واحدة في يوم واحد.
أبو سمحة، 49 عاما،  أحد هؤالء هو غسان 
ال��ذي يضطر  لليوم  له  التزام  أي  ال��ذي يؤجل 
فيه إلى التوجه للحصول على راتبه من البنك، 
فيستغل ذلك في شراء ما حتتاج إليه عائلته، 

وزيارة بعض أصدقائه في املدينة.
وب��س��ب��ب ح���دة االخ��ت��ن��اق��ات امل���روري���ة ف��إن 
خط  تشغيل  ت��درس  غ��زة  في  املقالة  احلكومة 
للتخفيف  محاولة  في  املواطنني  لنقل  بحري 

من االزدحام، وكشف وزير النقل واملواصالت في 
احلكومة املقالة أسامة العيسوي أن وزارته تعكف 
على دراسة عدة أفكار للتخفيف من االزدحام 
البحر.  عبر  خ��ط  تشغيل  بينها  م��ن  امل����روري، 
وأوضح العيسوي خالل لقائه وفدا من جمعية 
الكباريتي  محفوظ  برئاسة  البحري  الصيد 
استخدام  »ستتم عبر  البحري  النقل  فكرة  أن 

وسائل النقل اآلمنة«.
وتراهن الوزارة على أن يسهم النقل البحري 
في تشجيع السياحة البحرية، ولكن حتويل هذه 
الفكرة إلى التطبيق العملي يتطلب أوال إيجاد 
الركاب،  واستقبال  السفن  برسو  يسمح  ميناء 
باإلضافة إلى ض��رورة توفر ق��وارب ق��ادرة على 

نقل الركاب بأكبر قدر ممكن من األمن.

طوباس – علي سمودي -  كرم محافظ محافظة 
ط��وب��اس م����روان ط��وب��اس��ي ف���رع ال��ع��الق��ات العامه 
واإلعالم بشرطة احملافظة  خالل حفل أقيم في مقر 
احملافظة برعاية احملافظ وحضور املقدم حقوقي 
مقداد سليمان مدير شرطة احملافظة والرائد منير 
أبو كشك قائد محور طوباس وا ليلى سعيد رئيسة 
في  العامالت  و  الفلسطينية  للمرأة  العام  االحت��اد 
املؤسسة األمنية و احملافظة و جلنة العالقات العامة 
في االجهزة األمنية ،وجرى خالله تكرمي العامالت 
في املؤسسة االمنيه واحملافظة من قبل جلنة العامه 

في االجهزة االمنيه .
ونقل احملافظ طوباسي حتيات و تقدير الرئيس 
محمود عباس للقطاع واألطر النسوية في احملافظة 
والذي  الفلسطينية  للمرأة  الكبير  بالدور  وأشاد   ،

محافظ طوباس يكرم فرع العالقات العامه واالعالم بشرطة احملافظة
الذي  و   ، الفلسطيني  النضال  مراحل  في  لعبته 
يتكامل مع دور الرجل في كافة امليادين ، واليقل 
أهمية عنه في تطور املجتمع وتقدمه ، مشيدا في 
الوقت نفسه بلجنة العالقات العامة واإلعالم في 
الفعال  دوره���م  على  واحمل��اف��ظ��ة  االمنيه  االج��ه��زة 
وامللموس في خدمة جمهور املواطنني وعلى التواصل 
مع كافة املؤسسات احمللية واألهلية ، ونقل الصورة 
على  يحافظون  الذين  اإلبطال  لهؤالء  احلقيقية 
راحتنا  على  ويعملون  وممتلكاتنا  أرواحنا  سالمة 

ليل نهار فلهم منا كل التحية و التقدير ،
ومن جهته ، أثنى املقدم حقوقي مقداد سليمان 
على عمل جلنة العالقات العامة في االجهزة االمنية 
به  تقوم  الذي  الكبير  ال��دور  أن  مؤكدًا  واحملافظة، 
الشرطة مع إخوانهم في االجهزة االمنيه ، يساهم 

في تعزيز وتوثيق مبدأ الشراكة املجتمعية، الذي 
مع  تفعيلها  على   ، ط��وب��اس  شرطة  عليه  حت��رص 
جميع شركائها في القطاعني العام واخلاص ، مشيدا 
كافة  في  الفعال  تواجدها  اثبت  التي  امل��رأة  ب��دور 

مراحل النضال الفلسطينية و أماكن تواجدها .
وأكدت ليلى سعيد رئيسة االحتاد العام للمرأة 
الفلسطينية، إن الثامن من اذار ليس احتفاء باملرأة 
فعاليات  إن  مبينة   ، املجتمع  فئات  وإن��ه جلميع   ،
كانت  املناسبة  بهذه  العام  لهذا  طوباس  محافظة 
مميزة ، وذلك خلصوصية احملافظة وللدعم الكبير 
واملتواصل من جميع املؤسسات من محافظة وأجهزة 
األغوار  ومحلية ألهلنا في  وهيئات رسمية  أمنية 

الشمالية املستهدفة من قبل االحتالل .
وكرم احملافظ الرائد محمود العيسة مدير فرع 

العالقات العامه واإلعالم ونائبه املالزم أول محمد 
الريادي  للدور  تقديرا   ، احملافظة  بشرطة  اشتيه 
املميز الذي يبذلونه وبالشراكة مع جلنة العالقات 
العامه لالجهزة االمنية من خالل تعزيز الشراكة مع 
كافة مؤسسات املجتمع احمللي واملواطنني وتنظيم 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ن��ش��اط��ات وال���زي���ارات 
امليدانية إلى مختلف أجزاء احملافظة والتي أخرها 
ت��ك��رمي ال��ق��ط��اع ال��ن��س��وي ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ط��وب��اس 

وباألخص منطقة األغوار الشمالية .
وجرى تقدمي شهادات تقديرية وهدايا رمزية 
العامة في االجهزة  العالقات  جلميع أعضاء جلنة 
االمنيه وأيضا تكرمي العامالت في االجهزة االمنيه 
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ، وتأكيدا على تعزيز 

دور املراه في كافة امليادين .


