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أ.ف.ب مخيم	الربيج	-	فتاة	تلهو	بجانب	حفرة	قريبة	من	منزلها	الذي	دمرته	الطائرات	االسرائيلية	خالل	العدوان	االخري	عىل	القطاع.	

غ�����زة	-		ي����ع����اين	ال����غ����زي	أح����م����د	ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف	)45	ع�����ام�����اً(	م����ن	ف���ش���ل	كلوي	

م��ن��ذ	9	س���ن���وات،	ح��ال��ت��ه	ت��ق��ت��ي	زي�����ارة	امل��س��ت��ش��ف��ى	3	م����رات	أس��ب��وع��ي��اً	إلجراء	

غسيل	للكىل،	كثريا	ما	يذهب	فال	يجد	مواد	غسيل	الكىل	لدى	مستشفى	

الشفاء	بغزة.

يضطر	عبد	اللطيف	وبقية	م��رىض	غسيل	الكىل	للحصول	عىل	األدوية	

بطرقهم	الخاصة	يف	ظل	عجز	وزارة	الصحة	الغزاوية	عن	توفري	تلك	األدوية	

نتيجة	نقصها	امل��ت��ك��رر،	دائ��م��ا	م��ا	سمعنا	ع��ب��ارة	"	م��ع��ذرة	ال��رص��ي��د	صفر	من	

ال���دواء	املطلوب	عليك	ت��دب��ريه	بنفسك"	يقول	عبداللطيف	متأملا	ل�"العربي	

ال��ج��دي��د"،	ول��م	يكن	ح��ال	املسنة	"أم	خ��ض��ر"	أف��ض��ل	م��ن	عبداللطيف	فهي	

ُت����ع����اين	م���ن���ذ	س����ن����وات	ط���وي���ل���ة	م����ن	ع�����دة	أم�������راض	م���زم���ن���ة	)ال���ض���غ���ط	والسكري	

والقلب(	وبالكاد	تتمكن	من	الحصول	عىل	دواء	الضغط	الخاص	بعالجها	

من	وزارة	الصحة	الفلسطينية	يف	غزة	بينما	تظل	تبحث	عن	أدوي��ة	القلب	

والضغط	فال	تجدها	مما	يضاعف	من	آالمها	التي	ال	ينقذها	منها	إال	عودة	

ق����ري����ب	م����ن	ال�����خ�����ارج	وم����ع����ه	ج����ان����ب	م����ن	دوائ�����ه�����ا	ي��ك��ف��ي��ه��ا	ل����ف����رة	إىل	أن	تعود	

املشكلة	مرة	ثانية.

حالة	عبداللطيف	وأم	خضر	ليست	الوحيدة	وفقا	ملا	توصل	له	تحقيق	

م���ي���داين	ح����ول	ال���وض���ع	ال�������دوايئ	يف	ق���ط���اع	غ����زة	ال�����ذي	ي���ع���اين	ح���ص���ارا	وحروبا	

إس���رائ���ي���ل���ي���ة	م����ت����ك����ررة،	إذ	ي����ع����اين	م������رىض	ال���ف���ش���ل	ال����ك����ل����وي	وال�����س�����رط�����ان	وذوو	

األم����راض	امل��زم��ن��ة	ب��اإلض��اف��ة	ل��أط��ف��ال	وامل���رىض	ال��ذي��ن	ستجرى	لهم	عمليات	

جراحية	نقص	350	صنفاً	دوائ��ي��اً	يف	الوقت	ال��ذي	يغيب	فيه	431	صنفأً	من	

أص��ل	902	م��ن	األدوي���ة	املستهلكة	يف	املهمات	الطبية	والعمليات	الجراحية	

وخاصة	خ��الل	الحرب	املستمرة	بحسب	أش��رف	أب��و	مهادي	مدير	الصيدلة	

واملخازن	يف	وزارة	الصحة	بغزة.

تفاقم املشكلة
يؤكد	الدكتور	أبو	مهادي	ل�"العربي	الجديد"	أن	وزارة	الصحة	يف	قطاع	

غ�����زة	ت���ع���اين	اس���ت���ن���زاف���ا	ش����دي����دا	يف	ب���ع���ض	أدوي�������ة	ال�����ط�����وارئ	وال���ع���ن���اي���ة	الفائقة	

ب���س���ب���ب	ال����ح����رب	األخ��������رية	ع����ىل	ال���ق���ط���اع	وال����ت����ي	أن����ه����ت	رص����ي����د	ه�����ذه	األدوي���������ة	يف	

مخازن	ال��وزارة،	واصفا	الوضع	ال��دوايئ	يف	غزة	بال�	"هش"،	مبيناً	أن	وزارة	

الصحة	عملت	عىل	م��دار	األع���وام	السابقة	عىل	إدارة	ما	وصفها	ب�"األزمة"	

املستمرة	ونقص	رصيد	بعض	االدوي���ة	وغياب	البعض	اآلخ��ر	للحفاظ	عىل	

استمرار	تقديم	الخدمة	للمرىض	بالحد	األدىن	"لكن	الحرب	املستمرة	عىل	

غ���زة	وح��ص��اره��ا	امل��م��ت��د	م��ن��ذ	أع����وام	ي��ع��م��ق	م��ن	امل���أس���اة	ال��ت��ي	يعيشها	األهايل	

ليزيد	الوضع	الهش	صعوبة".

مسؤول	الصيدلة	بوزارة	الصحة	يف	غزة	لفت	إىل	أن	املساعدات	الدوائية	

التي	دخلت	خالل	العدوان	ُتغطي	جزًءا	من	العجز،	"لكن	ال	تتوفر	أدوية	

خاصة	بالرعاية	األولية	وأمراض	األورام	واألوبئة	والعجز	يف	هذه	األصناف	

ما	زال	يراوح	مكانه"	كما	قال.

تصل	تكلفة	األدوية	األساسية	التي	تحتاجها	غزة	شهريا	إىل	2,5	مليون	

دوالر	ف��ي��م��ا	ت���ص���ل	االح���ت���ي���اج���ات	ال���دائ���م���ة	م����ن	األدوي��������ة	إىل	460	ص��ن��ف��ا	تعاين	

املؤسسات	الطبية	الغزاوية	يف	الحصول	عليها.

خالد	إبراهيم	صيديل	يف	وسط	قطاع	غزة	يصف	حال	مخازن	األدوية	يف	

القطاع	ب�"املرير"	إذ	يتوفر	5%	فقط	من	احتياجات	الفلسطينيني	من	بعض	

األدوي�������ة	ال��ح��ي��وي��ة	يف	ظ���ل	ع����دم	س���م���اح	إس���رائ���ي���ل	ب��دخ��ول��ه��ا	ب��س��ب��ب	الحصار	

املمتد	منذ	فرة.

إبراهيم	تابع	أن	"تدمري	معامل	شركة	الشرق	األوسط	لصناعة	األدوية	

ب��م��ن��ط��ق��ة	ب��ي��ت	ح���ان���ون	س���اه���م	يف	ت��ع��ق��ي��د	امل���وق���ف	ألن	ال���ش���رك���ة	ك���ان���ت	تصنع	

العديد	من	األدوية	الخاصة،	وكان	قطاع	غزة	يشكل	ميدانها	األول	لتسويق	

منتجاتها	ال��دوائ��ي��ة،	وبالطبع	ه��ذه	االدوي���ة	اآلن	غ��ري	م��وج��ودة،	األم��ر	الذي	

يؤثر	بشكل	خاص	عىل	حياة	آالف	املرىض	الذين	ال	توجد	لديهم	بدائل	عن	

هذه	األدوية".

وتراوح	نسبة	مساهمة	املؤسسات	الطبية	األهلية	العاملة	يف	قطاع	غزة	

بني	5	و10%	من	إجمايل	حاجة	القطاع	الدائمة	إىل	األدوية	بقيمة	تصل	إىل	

8	م��الي��ني	دوالر	م��ن	إج��م��ايل	31	مليون	دوالر	ه��ي	قيمة	األدوي����ة	األساسية	

التي	يحتاجها	القطاع	سنويا.

م�����س�����ؤول	يف	ش����رك����ة	"م�����س�����روج�����ي"	ل���ص���ن���اع���ة	واس�������ت�������رياد	األدوي�����������ة	ق�������ال	إن	

"الشركات	العاملة	يف	غزة	ُتغطي	ج��زءاً	بسيطاً	من	أدوي��ة	الرعاية	األولية	

واألمراض	املزمنة	بالقطاع"	وأوضح	أن	إصابات	العدوان	اإلسرائييل	األخري	

تحتاج	إىل	ع��الج	ب��أدوي��ة	ق��د	يمتد	تناولها	ل��ع��ام	أو	أك���ر،	العديد	منها	غري	

متوافر	يف	ظل	األزمات	التي	يمر	بها	القطاع.

من	جانبه	يرى	الدكتور	خليل	أبو	ليلة	نقيب	الصيادلة	يف	غزة	أن	وزارة	

الصحة	ُتعاين	نقصاً	يف	كثري	من	األصناف	املهمة	والضرورية	يف	مخازنها،	

م��ع��ت��رباً	أن	ح��ي��اة	امل���رىض	يف	خطر	حقيقي	بسبب	نقص	ه��ذه	األدوي����ة	وعدم	

توفرها	يف	املستشفيات	"ألن	املريض	يلجأ	لتلك	املراكز	فال	يجد	ما	ينقذ	به	

حياته	ويصبح	عاجزا".

وفسر	أبو	ليلة	حديثه	بالقول	"هناك	فرق	كبري	بني	احتياجات	مخازن	

وزارة	الصحة	واحتياجات	القطاع	الخاص،	ألن	كثرياً	من	األدوية	الضرورية	

يف	مستودعات	الصحة	غري	ضرورية	بالصيدليات	".

خطر محدق
ص���ي���ادل���ة	ق����ط����اع	غ������زة	أي��������دوا	ح����دي����ث	أب������و	ل���ي���ل���ة	م���ؤك���دي���ن	أن	ال���خ���ط���ر	الذي	

ُي���ش���ك���ل���ه	ال���ع���ج���ز	يف	األدوي���������ة	ي��ت��م��ث��ل	يف	ع�����دم	ت���وف���ره���ا	يف	م���س���ت���ودع���ات	وزارة	

الصحة	مما	يشكل	خطراً	محدقاً	عىل	حياة	من	يعانون	أم��راض��اً	مزمنة	أو	

املصابني	جراء	الحرب.

ال��ص��ي��ديل	ي��اس��ر	ال��ك��ح��ل��وت	ذك���ر	أن	ال��ع��ج��ز	ال��ح��ايل	يف	األص��ن��اف	الدوائية	

موجود	من	قبل	الحرب	عىل	غزة	نتيجة	الحصار	اإلسرائييل	وإغالق	املعابر،	

الفتاً	إىل	أن	تدمري	السلطات	املصرية	لكافة	األنفاق	أسفل	الشريط	الحدودي	

بني	القطاع	ومصر	زاد	نسبة	العجز	وقال	الكحلوت	"هناك	أصناف	متوفرة	

لكن	ن��ع��اين	نقصا	يف	بعضها	كاملحاليل	ال��خ��اص��ة	ب��غ��رف	العمليات	وأدوية	

الطوارئ	التي	يجدها	املرىض	واألطباء	بصعوبة	يف	الصيدليات"،	مشرياً	إىل	

أن	تدين	الوضع	االقتصادي	لدى	مرىض	السرطان	واألمراض	املزمنة	زاد	من	

صعوبة	شرائهم	لهذه	األدوية	الرتفاع	ثمنها".

الحرب "مفاجئة"
من	جانبه	يرى	الدكتور	عبد	الله	الهشيم	مدير	شركة	بريزيت	السترياد	

األدوية	يف	غزة	أن	الحرب	عىل	غزة	كانت	"مفاجئة"	لشركات	األدوية	العاملة	

هنا	فهي	لم	تكن	عىل	درجة	كافية	من	االستعداد	لتوفري	األصناف	الدوائية	

وب���ني	أن	امل���خ���زون	ال����ذي	ك���ان	ي��ت��وف��ر	يف	م��س��ت��ودع��ات	وزارة	ال��ص��ح��ة	ل���م	يكن	

يُسد	حاجة	القطاع،	مضيفاً	"ال	مكان	لصناعة	الدواء	يف	غزة	عىل	خريطة	

االق��ت��ص��اد	"ال���ه���ش"	ن��ظ��را	ل��ل��ح��ص��ار	وال���ح���رب	ع��ىل	ال��ق��ط��اع	لكنها	ت��س��ع��ى	إىل	

توفري	بديل	محيل	ولو	بقدر	محدود".

ويصف	مسؤول	شركة	بريزيت	السترياد	األدوية	هذا	األمر	ب�"الصعب"،	

م��ب��ي��ن��اً	أن	ص��ن��اع��ة	األدوي�������ة	يف	غ����زة	ت��ح��ت��اج	إلم��ك��ان��ي��ات	ك���ب���رية	غ���ري	م���ت���وف���رة	يف	

ال��ق��ط��اع،	وق���ال	الهشيم	"ه��ن��اك	ج���زء	بسيط	م��ن	األص��ن��اف	ال��دوائ��ي��ة	يمكن	

ص��ن��اع��ت��ه	يف	غ����زة	ل��ك��ْن	ه��ن��اك	أص���ن���اف	ُي��م��ن��ع	ت��ص��ن��ي��ع��ه��ا	إال	ب��واس��ط��ة	شركات	

أج��ن��ب��ي��ة	ك����ربى	ل��ع��دم	ت��وف��ر	م����واد	ك��ي��م��اوي��ة	وص��ع��وب��ة	إدخ���ال���ه���ا	ل��غ��زة	لرفض	

إس��رائ��ي��ل"،	وأش����ار	إىل	أن	إس��رائ��ي��ل	ل��ي��س	م��ن	مصلحتها	تصنيع	ال����دواء	يف	

غ�����زة	إلج����ب����ار	ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني	ع����ىل	اس���ت���ه���الك	األدوي��������ة	ال���ت���ي	ت��ص��ن��ع��ه��ا	وه�����و	ما	

واف���ق���ه	ف��ي��ه	ن��ق��ي��ب	ال��ص��ي��ادل��ة	ب��غ��زة	ب��اع��ت��ب��ار	"ت��ص��ن��ي��ع	األدوي������ة	يف	غ����زة	عملية	

صعبة	للغاية".

حل جذري
ال	ي��م��ك��ن	–	ب��ح��س��ب	امل��س��ئ��ول��ني	يف	غ����زة	–	ح���ل	م��ش��ك��ل��ة	ن��ق��ص	ال�������دواء	يف	

ق��ط��اع	غ��زة	"بشكل	ج���ذري"	ب���دون	وج���ود	ن��ظ��ام	واح���د	ي��ق��وم	ب��ش��راء	األدوية	

وتوفريها	للمرىض	الذين	يعانون	منذ	ما	يزيد	عىل	سبع	سنوات	جراء	استمرار	

الحصار	املفروض	عىل	قطاع	غزة.	من	جانبه	يعود	الدكتور	أبو	مهادي	إىل	

القول	بأن	ما	وصلهم	من	وزارة	الصحة	يف	رام	الله	خالل	فرة	الحرب	من	

أدوي���ة	ومستلزمات	طبية	ُت��ق��در	نسبته	بأقل	م��ن	25%	م��ن	األدوي���ة	املطلوبة	

لسد	النقص	الحاصل	يف	قطاع	الدواء	من	قبل	الحرب	و"هي	نسبة	ال	تفي	

باحتياجاتنا	يف	القطاع"	-	كما	يقول	أبو	مهادي	-	الذي	يتوقع	العودة	إىل	

ذات	األرقام	واالحصائيات	السابقة	من	نسبة	العجز	يف	األصناف	الدوائية	

يف	ح��ال	لم	يتم	إيجاد	حل	ج��ذري	لأزمة	خاصة	مع	انتشار	مراكز	اإليواء	

وتوقعات	العديد	من	املتخصصني	بانتشار	أمراض	وأوبئة	يف	املناطق	املدمرة	

ال��ت��ي	ت��ح��ت��اج	ألص��ن��اف	دوائ��ي��ة	ك��امل��ض��ادات	ال��ح��ي��وي��ة	ل��أط��ف��ال	وأدوي����ة	لعالج	

األمراض	الجلدية	ال	توجد	بالقطاع.

الدواء في زمن الحرب:
 الرصيد "تحت الصفر" في غزة

رام	الله	–		يف	إطار	سعي	املبادرة	الفلسطينية	لتعميق	الحوار	العاملي	
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة	"م���ف���ت���اح"	ل��ت��ف��ع��ي��ل	دور	ال��ش��ب��اب	ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي	واخذهم	
املبادرة	يف	عملية	التغيري	املجتمعي،	ويف	اط��ار	برنامج	تقوية	القيادات	
الفلسطينية	الشابة	الذي	تعمل	عليه	مفتاح	منذ	العام	2003	وما	انبثق	
عنه	مما	بات	يعرف	باسم	شبكة	الشباب	الفلسطيني	الفاعل	سياسياً	
ومجتمعياً	وهي	نتاج	مجموعات	شبابية	شبابية	استهدفت	فيها	مفتاح	
خالل	االعوام	املاضية	مجموعة	من	الشباب	الفلسطيني	الفاعل	يف	اطار	
جامعاتهم	ومجتمعاتهم	من	مختلف	مناطق	الضفة	الغربية،	توسعت	
هذا	العام	قاعدة	الشبكة	الشبابية	من	خالل	استهداف	مجموعة	جديدة	
من	القيادات	املجتمعية	الفاعلة	بهدف	اخضاعهم	لعملية	تدريبية	عىل	
مدار	11	يوم	من	التدريبات	املكثفة	ضمن	منهجية	التحويل	املجتمعي	يف	

حاالت	الصراع	والتخطيط	االسراتيجي	باملشاركة	"قومي".
وع������ىل	م������دى	10	اي�������ام	م�����ن	ال����ت����دري����ب����ات	امل���ك���ث���ف���ة	خ������الل	االش�����ه�����ر	االربعة	
امل��اض��ي��ة،	استطاعت	"م��ف��ت��اح"	وم��ن	خ��الل	املنهجية	التدريبية	ان	تمنح	
املجموعة	املستهدفة	مجموعة	من	االدوات	واالف��ك��ار	وامل��ه��ارات	الالزمة	
ليكونوا	فاعلني	ومؤثرين	ايجابيني	يف	مجتمعاتهم،	وبهدف	دمجهم	يف	
الشبكة	االم	من	اجل	تنفيذ	مجموعة	من	املبادرات	واالنشطة	املجتمعية	
ال���ه���ادف���ة	اىل	ت��ح��ق��ي��ق	م��ج��م��وع��ة	م���ن	االه�������داف	ال���ت���ي	وض��ع��ت��ه��ا	املجموعة	

والشبكة	لنفسها	منذ	اليوم	االول	لهم	بها.
ع���ن	ه����ذه	ال��ت��دري��ب��ات	ت��ح��دث��ت	ح��ن��ني	ع��الم��ي	م���ن	ب��ي��ت	أم����ر	بمحافظة	
ال��خ��ل��ي��ل،	ورائ����د	األط����رش	م��ن	ال��خ��ل��ي��ل،	وب��ي��ان	ال��رج��وب	م��ن	ب��ل��دة	دورا،	
ون��ي��ق��وال	ق�����واس	م���ن	ب��ي��ت	ل���ح���م،	وأرب��ع��ت��ه��م	ق���ي���ادات	ش��ب��اب��ي��ة	مختلفة،	
ك��ل	يحمل	ق��ن��اع��ة	وف��ك��را،	وك��ل��ه��م	يحتفظ	ب��م��ا	ي��ؤم��ن	ب��ه	دون	أن	يمس	
ب��م��ع��ت��ق��دات	اآلخ������ر	وأف�����ك�����اره،	ب����ل	ي���ح���رم	ك����ل	م��ن��ه��م	اآلخ������ر	وي��ت��ق��ب��ل��ه	كما	

هو.
	كان	ذل��ك،	ما	تحقق	من	التدريب	لهؤالء	األربعة،	وهم	مجموعة	
من	عشرات	من	القيادات	الشابة	تواصلت	معهم	"مفتاح"،	ضمن	شبكة	

"الشباب	الفلسطيني	الفاعل	سياسيا	ومجتمعيا".

حنني عالمي: ما حدث تغيري حقيقي
تروي	حنني	عالمي،	من	بلدة	بيت	أمر	شمال	الخليل،	وطالبة	اإلعالم	
يف	جامعة	القدس،	ما	أحدثه	التدريب	الذي	شاركت	فيه	عرب	منهجية	
"قومي"،	فتقول"	قبل	ذلك،	كنت	أشعر	بأنني	متلقية،	وأتصرف	دون	
تفكري.	هنا	حدث	التغيري	الحقيقي..	اكتشفت	أمرا	آخر،	وبت	أكر	عمقا	
يف	ال���ب���ح���ث	وال���ت���ف���ك���ري،	وع������دم	ال��ت��س��ل��ي��م	ب���أش���ي���اء	دون	م���راج���ع���ة	ونقاش	
وسؤال	".	تضيف"	بت	أكر	تقبال	لآلخر.	بعد	أن	كنت	يف	السابق	متصلبة	
يف	فكري	ومعتقدي	وآرايئ.	اآلن	وبكل	هدوء	أتقبل	اآلخر	واستمع	له،	

دون	أن	يؤثر	ذلك	عىل	قناعتي،	والحال	كذلك	بالنسبة	لآلخر.
ل��ق��د	اس��ت��ط��اع��ت	ح��ن��ني	أن	ت��ن��ق��ل	ت��ج��رب��ت��ه��ا	يف	ال���ت���دري���ب	إىل	محيطها	
األق���رب..	أي	إىل	أسرتها،	وحدثت	نقاشات	داخ��ل	األس��رة	ح��ول	قضايا	
أساسية	تمس	ح��ي��اة	املجتمع	وحياتها	الخاصة	كالدين	م��ث��ال،	وحدث	
ل��دي��ه��ا	م��ا	ل��م	ت��ت��وق��ع��ه	م��ن	ت��غ��ي��ري.	ت��ق��ول"	ت��غ��ي��ري	امل��ج��ت��م��ع	ال	ي���أيت	يف	يوم	
وليلة.	ويتطلب	األمر	صربا	واحراما	لقيم	الناس	جميعا	وعدم	التعدي	
عليها.	وقد	تعمق	الفهم	لدي	بأهمية	الشراكة	وتقبل	اآلخ��ر	كما	هو،	

دون	أي	محاولة	لالنتقاص	من	تفكريه".

رائد األطرش : ابتعدنا عن التلقني
رائ����د	األط����رش	م��ن	الخليل،		ط��ال��ب	س��ن��ة	ث��ان��ي��ة	إدارة	إع����الم	يف	كلية	
فلسطني	التقنية	العروب،	ورئيس	املجلس	التشريعي	الشبابي،		عرب	
عن	قناعة	مماثلة،	ملا	صرحت	به	حنني	عالمي.	يقول	رائد"	أهم	ما	يميز	
منهجية	"قومي"	بمراحلها	التسعة،	هو	الجهد	والعمل	املشرك	بعيدا	
عن	أسلوب	التلقني.	فما	قبل	التدريب	لم	يكن	عندي	تقبل	الحتياجات	
اآلخ������ري������ن،	وال����ت����وص����ل	إىل	ص���ي���غ���ة	م���ش���رك���ة	م���ع���ه���م.	ب���ع���د	م���ش���ارك���ت���ي	يف	
تدريبات	"قومي"	بت	أكر	تقبال	واحراما	لآلخرين	واحتياجاتهم،	وبات	
لدي	مقدرة	عىل	تحليل	الصراع	سواء	من	وجهة	نظري	أو	من	وجهة	نظر	
اآلخرين.	ويوميا	استثمر	هذه	التدريبات	مع	عائلتي	وأصدقايئ	وتقبل	

احتياجاتهم	دون	أن	يؤثر	ذلك	عىل	احتياجايت	وقناعايت".
ل����م	ي���ك���ن	س���ه���ال	ب��ال��ن��س��ب��ة	ل����رائ����د	ت��ق��ب��ل	اآلخ������ر	خ���اص���ة	يف	األي�������ام	األوىل	
للدورة.	لقد	حضر	إليها	وهو	يحمل	أفكارا	سياسية	متعصبة	،	وعاىن	
ذه��ن��ي��ا	يف	ال���ب���داي���ة	م��م��ا	ك����ان	ي��ش��ع��ر	ب���ه	ب��ع��د	ك���ل	ت����دري����ب،	ل��ك��ن	م���ا	حدث	
بعد	اندماجه	يف	التدريب	وتوسع	مداركه،	وما	كان	يقوم	به	يوميا	من	
مراجعة	ملا	تلقاه	بات	أكر	قدرة	عىل	تفهم	احتياجات	اآلخرين،	واحرام	
قناعاتهم	وأفكارهم.	يقول	رائد"	أعتقد	أن	يجب	تعميم	هذه	املنهجية	
يف	كل	التدريبات	التي	تستهدف	قطاعات	مجتمعية	شبابية	أو	نسائية،	
ومن	مختلف	القطاعات،	وضرورة	توسيع	نطاق	التدريب	وبناء	جسور	

التواصل	والتفاهم.

 بيان الرجوب: فهم الواقع 
أم����ا	ب���ي���ان	ال����رج����وب	م���ن	ب���ل���دة	دورا	ب��م��ح��اف��ظ��ة	ال��خ��ل��ي��ل،	وال��ط��ال��ب��ة	يف	
جامعة	الخليل،	فرى	أن	أهم	يشء	استفادت	منه	من	خالل	التدريب	
بواسطة	"منهجية	قومي"،	فهو	ما	حققته	من	استفادة	يف	فهم	الواقع	
وحل	الصراعات	وصوال	للحقيقة.	تقول"	بدأت	أفهم	احتياجايت،	وأميز	
بني	الهدف	والناس	الذين	أتعارض	معهم،	ما	بدأ	يسهل	من	أمور	حيايت	
املستقبلية.	أكر	فائدتها	حققتها	كانت	قدريت	عىل	الفصل	بني	الهدف	

واالحتياج	،	بحيث	ال	أتنازل	عن	احتياجي".
ت���روي	ب��ي��ان	أي��ض��ا"	يف	ال��س��اب��ق	ك���ان	ك��ل	اخ��ت��الف	بالنسبة	إيل	بمثابة	
عدو.	ولطاملا	تجادلت	مع	معلمات	عىل	أساليب	التدريس	الذي	تعلمته	
يف	الجامعة،	علما	بأنهن	كن	يمارسن	القمع	بحق	الطالبات	من	خالل	
الضرب.	اليوم	بت	أفهم	حقيقة	املشكلة	التي	كانت	قائمة	بيني	وبينهن.
وبت	أختار	االتجاه	املناسب	لحل	أي	صراع"ز	يف	البيت	بات	تقبل	العائلة	
لبيان	أكر	من	ذي	قبل،	رغم	اختالفها	الكبري	معهم.	مع	ذلك	أستطيع	

أن	أغري	وأن	أؤثر	فيهم	رغم	املوروث	االجتماعي	القائم".

نيقوال قواس: إضافة نوعية
أم��ا	بالنسبة	لنيقوال	ق���واس	م��ن	بيت	ل��ح��م،	ال��ط��ال��ب	يف	جامعة	بري	
زيت	تخصص	هندسة	ميكاترونيكس،	ونائب	رئيس	املجلس	التشريعي	
الشبابي	واملتطوع	يف	أكر	من	مؤسسة،	فقد	أضاف	التدريب	له	أمورا	
كثرية،	لم	تكن	حاضرة	يف	السابق	لديه،	ومن	ذلك	القدرة	عىل	تحليل	
الصراعات	والتعامل	معها	بطريقة	مختلفة	عن	ذي	قبل.	يقول"	أصبحنا	
نعمل	من	مستوى	األهداف	إىل	مستوى	الالوعي	واالحتياجات".	يضيف"	
يف	السابق	كنا	نواجه	مشاكلنا	عىل	نحو	خاطيء،	أما	اآلن	فبات	التعامل	
مع	اآلخر	بلغة	اآلخر،	ومساعدته	عىل	الوصول	إىل	النتيجة	بالطريقة	

التي	هو	يفهمها".
لم	تكن	البدايات	سهلة	–	كما	يقول	قواس	–	ولم	تكون	الصورة	قد	
اكتملت.	مع	ذلك	استطعنا	تطبيق	ما	تعلمناه	عىل	املجتمع،	وحققنا	
ن��ج��اح��ا	ك���ب���ريا	ح��ت��ى	ع���ىل	م��س��ت��وى	امل��ج��ل��س	ال��ت��ش��ري��ع��ي	ال���ش���ب���اب���ي،	حيث	
كنا	نشهد	ص��راع��ات	وت��ج��اذب��ات	مستمرة،	لكن	بعد	ذل��ك	ح��دث	تغيري	
ج���������ذري،	وال�����ي�����وم	ب�������دأت	أت���ف���ه���م	اح����ت����ي����اج����ات	اآلخ�����ري�����ن	ول����ي����س	أهدافهم	
ف��ح��س��ب،	وب��ال��ت��ايل	اآلن	يمكننا	أن	ن��ص��ي��غ	أه���داف���ا	ب��م��ا	ي��ل��ب��ي	احتياجاتنا	

حتى	عىل	صعيد	األسرة.

رهام نمري: التعامل مع العمق الثقايف 
والبنيوي

يف	شرحه	ملنهجية	"قومي"	التي	اعتمدت	أساسا	لتدريب	القيادات	
ال��ش��ب��اب��ي��ة	يف	شبكة	ال��ش��ب��اب	ال��ف��اع��ل	س��ي��اس��ي��ا	ومجتمعيا،	ي��ق��ول	رهام	
ن������م������ري،	أح��������د	م������ن	أش�������رف�������وا	ع������ىل	ال������ت������دري������ب"	م���ن���ه���ج���ي���ة	ق�����وم�����ي	للتحويل	
امل��ج��ت��م��ع��ي	يف	ح������االت	ال�����ص�����راع،	ت��ت��ع��ام��ل	م����ع	ال���ع���م���ق	ال���ث���ق���ايف	والبنيوي	
مل��ج��ت��م��ع��ات	يف	ح�������االت	ص�������راع	داخ���ل���ي���ة	وخ����ارج����ي����ة.	وت���ب���ح���ث	امل��ن��ه��ج��ي��ة	يف	
العمق	الثقايف	لتلك	املجتمعات	من	خالل	الولوج	يف	عملية	بحث	عن	
أص��ول	الثقافة	السائدة	يف	الحقبة	الزمنية	التي	أخرجت	ه��ذه	الثقافة	
.	باإلضافة	إىل	ذلك	توضح	املنهجية	كيفية	ترجمة	هذا	العمق	الثقايف	
م��ن	خ��الل	العمق	البنيوي،	القوانني	والبنى	املجتمعية	الداعمة	لهذه	
الثقافة	والتي	تقويها.	كما	تريس	املنهجية	مجموعة	من	املفاهيم	الجديدة	
أبرزها	مفهوم	االحتياجات	اإلنسانية	األساسية	والعمل	عىل	تلبية	هذه	
االحتياجات	كشرط	لتحويل	الصراعات	املجتمعية	ذات	طابع	الهوية،	
ومن	هنا	تنطلق	املنهجية	بمستوى	حل	مختلف	وهو	ليس	حل	الصراعات	
بل	تحويلها	مجتمعيا	والوصول	إىل	الحل	األرقى	ال1ذ	يلبي	احتياجات	

جميع	األطراف	املتصارعة.	
ي����ذك����ر	ان	امل����ج����م����وع����ة	ال���ش���ب���اب���ي���ة	ت���س���ت���ع���د	يف	ال�����ف�����رة	ال�����ق�����ادم�����ة	لتنفيذ	
م���ج���م���وع���ة	م�����ن	االن����ش����ط����ة	ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة	وم������ح������اورة	امل����س����ؤول����ني	يف	محاولة	
منهم	لتخفيف	الفجوة	بني	قطاعات	الشباب	الفلسطيني	يف	كل	اماكن	
تواجده،	ومحاولة	بناء	جسور	تواصل	مستجيبة	لتوحيد	الهم	الشبابي	
الفلسطيني	وبناء	اواصر	التشارك	والتفاعل	املتواصل	يف	كافة	القضايا	

املجتمعية	منها	والسياسية.
ك������م������ا	وت�����س�����ت�����ع�����د	"م�������ف�������ت�������اح"	خ�����������الل	ال��������ف��������رة	ال�����ق�����ل�����ي�����ل�����ة	ال�������ق�������ادم�������ة	لعقد	
امل��خ��ي��م	ال��ص��ي��ف��ي	ال��ث��ال��ث	لشبكة	ال��ش��ب��اب	الفلسطيني	ال��ف��اع��ل	سياسيا	
وم���ج���ت���م���ع���ي���ا	وال����������ذي	س���ي���ت���م	خ�����الل�����ه	دم�������ج	امل����ج����م����وع����ات	ال���ش���ب���اب���ي���ة	وبناء	
امل��س��اح��ات	ال��ت��ش��ارك��ي��ة	االم��ن��ة	ال��الزم��ة	للشبكة	للتحرك	كجسم	شبابي	
م��ؤث��ر	يف	ال��س��اح��ة	الفلسطينية،	م��ن	خ���الل	هيكلة	ال��ش��ب��ك��ة	وف���رز	لجان	
تعنى	بمتابعة	مجموعة	من	القضايا	والتوجهات	الشبابية	املجتمعية	

والسياسية.

قيادات شابة جمعتها "مفتاح" في شبكة 
 
ً
الفاعل سياسيا الفلسطيني  "الشباب 

" وغيرت أنماط تفكيرها "قومي"
ً
ومجتمعيا

جنني	�	عيل	سمودي	�		عقد	مركز	إعالم	حقوق	اإلنسان	والديمقراطية	

"شمس"	لقاًء	يف	رام	الله	ورشة		حول	"اإلسالم	السيايس	بعد	الربيع	

العربي	مهام	جديدة".

واف����ت����ت����ح	ال������ورش������ة	إب����راه����ي����م	ال���ع���ب���د	م�����ن	م����رك����ز	ش���م���س	م����ع����رف����اً	باملركز	

ونشاطاته	وأهدافه	التي	تصب	يف	تعزيز	املشاركة	الشبابية	وزيادة	الوعي	

وتعميق	الثقافة	يف	م��ج��االت	ح��ق��وق	اإلن���س���ان...	وق���ال	أن	ه��ذه	الورشة	

هي	إحدى	نشاطات	مشروع	الوعي	املدين	واالنتقال	إىل	الديمقراطية	،	

.)NED(	الديمقراطي	الوطني	الصندوق	من	وتمويل	بدعم

	من	جهته،	قال	الدكتور	نشأت	االقطش	"انه	ال	شك	يف	أن	الظاهرة	

اإلسالمية	الحديثة	)جماعات	وتيارات،	شخصيات	ومؤسسات(	أضحت	

من	الحقائق	الثابتة	يف	املشهد	السيايس	والثقايف	واالجتماعي	يف	املنطقة	

ال��ع��رب��ي��ة،	ب��ح��ي��ث	م���ن	ال��ص��ع��وب��ة	ت���ج���اوز	ه����ذه	ال��ح��ق��ي��ق��ة	أو	ال��ت��غ��اف��ل	عن	

امل��ن��ط��ق��ة	العربية	 ال���ق���ول:	إن	 إن��ن��ا	نستطيع	 ب��ل	 مقتضياتها	ومتطلباتها.	

دخلت	يف	الكثري	من	املآزق	والتوترات	بفعل	عملية	اإلقصاء	والنبذ	الذي	

تعَرّضت	إليه	هذه	التيارات،	مما	وسع	الفجوة	بني	املؤسسة	الرسمية	

واملجتمع	وفعالياته	السياسية	واملدنية".

ال����س����ي����اس����ي����ة	ع������ىل	التيارات	 ال����س����ل����ط����ات	 ان�����ف�����ت�����اح	 	وأك����������د	االق������ط������ش	إن	

اإلسالمية،	وفسح	املجال	لها	للنشاط	العلني،	سيساهم	يف		استقرار	

ال���ح���ي���اة	ال��س��ي��اس��ي��ة	واالج���ت���م���اع���ي���ة؛	ألن����ه	ال	ي��م��ك��ن	أن	ي��ت��ح��ق��ق	االستقرار	

ال���ع���م���ي���ق	يف	ظ������ل	س����ي����اس����ات	وم������م������ارس������ات	إق������ص������ايئ	ل���ب���ع���ض	الوجودات	

السياسية	واالج��ت��م��اع��ي��ة	و	ت��ه��ذي��ب	ن��زع��ات	ال��ت��ي��ارات	اإلس��الم��ي��ة،	وخلق	

مسافة	كبرية	بينها	وبني	التوجهات	العنفية	التي	سادت	يف	بعض	املناطق	

العربية	واإلسالمية	من	جراء	سياسات	التغييب	واإلقصاء.

ب���������ن���������اء	األوض������������������������اع	ال������س������ي������اس������ي������ة	ع����������ىل	أس��������������س	الحرية	 وال��������ع��������م��������ل	ع����������ىل	

والديمقراطية	وصيانة	حقوق	الجميع	يف	العمل	والتنافس	يف	املجال	

ال��ع��ام،	وذل���ك	ع��رب	إرس���اء	آل��ي��ات	وأط���ر	وم��ؤس��س��ات	ل��ل��ت��داول	والتنافس	

السيايس	بني	مختلف	التيارات	والوجودات	السياسية.	

	وأكد	االقطش،	"انه	ويف	هذا	السياق	من	املهم	رصد	بعض	املالحظات	

واألف��ك��ار	التأسيسية	املُتعِلّقة	بطبيعة	العمل	ال��س��ي��ايس	ل��دى	التيارات	

اإلسالمية	واإلشكاليات	املتعلقة	بهذا	العمل	سواء	عىل	مستوى	العمل	

أو	املمارسة.اإلطار	النظري	يف	الفضاء	الدعوي	والسيايس،	هناك	دائماً	

منطقان:	منطق	الدعوة	الذي	يتحدث	عما	ينبغي	أن	يكون،	بصرف	النظر	

ع��ن	طبيعة	امل��ع��ط��ي��ات	ال��ق��ائ��م��ة،	وم��ن��ط��ق	ال��س��ي��اس��ة	ال���ذي	يعتني	بإدارة	

اللحظة	وفق	املعطيات	القائمة،	بصرف	النظر	عن	جذورها	ودوافعها.	

ويبدو	أن	التيارات	اإلسالمية	تعاين	االزدواجية	يف	التعاطي	مع	العمل	

ال���س���ي���ايس	م���ن	ج�����راء	ال��خ��ل��ط	ب���ني	ال����دع����وي	وال���س���ي���ايس.	ول���ع���ل	م���ن	أهم	

الخطوات	التي	ينبغي	أن	تقوم	بها	التيارات	اإلسالمية	السياسية،	هو	

الفصل	أو	التمييز	بني	الدعوي	والسيايس،	وذلك	من	أجل	إنهاء	املنطق	

اإلط��الق��ي	يف	التعامل	م��ع	ال��ش��ؤون	السياسية	املتغرية.	وأن	التصورات	

ال���ك���ربى	يف	ط���وره���ا	ال���دع���وي	ت��خ��ت��ل��ف	يف	ط���رائ���ق	ت��ن��زي��ل��ه��ا	ع���ىل	ال���واق���ع	عن	

��ب	ال�����ت�����دُرّج	ومراعاة	 ال���ت���ص���ورات	يف	ط���وره���ا	ال���س���ي���ايس؛	ح��ي��ث	إن���ه���ا	ت��ت��ط��َلّ

معطيات	الواقع،	فالخطابات	الدعوية	دائماً	ذات	طابع	رومانيس	حالم	

وتنحو	نحو	التجريد،	أما	إدارة	العمل	السيايس	فهي	تقتي	الواقعية	

والتدُرّج	ومراعاة	الظروف	واألحوال".	

	وأضاف	االقطش،"انه	ومع	تحوالت	الربيع	العربي	ووصول	التيارات	

اإلسالمية	السياسية	إىل	الحكم	والسلطة،	بدأت	مهمة	تقديم	املشروع	

اإلسالمي،	بوصفه	مشروعاً	للتطبيق،	وليس	مشروعاً	للدعوة.	وال	شك	

يف	أن	هذه	املسألة	تتطَلّب	من	اإلسالميني	بكل	تياراتهم	وفئاتهم	لياقة	

نوا	من	اجتياز	املسافة	بني	الوعد	 سياسية	وتدبريية	جديدة،	حتى	يتمَكّ

واإلنجاز	بشكل	صحيح	ومناسب،	فإذا	كان	الخطاب	واملمارسة	الدعوية	

يف	بعض	جوانبها،	تستطيع	أن	تتجاوز	زمنها	ومعطياته	املتعددة،	فإن	

الخطاب	واملمارسة	السياسية	ال	تستطيع	أن	تتجاوز	زمنها	ومعطياته؛	

ألنها	ممارسة	تستهدف	التعامل	املباشر	مع	معطيات	ال��واق��ع	والزمن	

وحقائقها	املتعددة،	وال��ذي	ينبغي	أن	يقال	يف	ه��ذا	السياق:	إن	تصدر	

ال���ت���ي���ارات	اإلس���الم���ي���ة	إىل	امل��ش��ه��د	ال��س��ي��ايس	يف	دول	ال��رب��ي��ع	ال���ع���رب���ي،	ال	

يعود	إىل	عمل	هذه	التيارات	عىل	الصعيد	السيايس،	وإنما	يعود	إىل	

العاطفة	الدينية	املتجذرة	يف	نفوس	وعقول	املجتمعات	العربية،	وإىل	

األنشطة	االجتماعية	والخدمية	والثقافية	التي	تقوم	بها	هذه	التيارات؛	

م��م��ا	وف���ر	ل��ه��ا	ع��الق��ة	طبيعية	م��ع	ال��ن��اس،	وإىل	ت��راج��ع	ت��أث��ري	الوجودات	

األيديولوجية	والفكرية	والسياسية	األخرى	املنافسة	لإلسالميني.	أسوق	

هذا	الكالم	ليس	من	أجل	التهوين	أو	التقليل	من	اإلنجازات	السياسية	

األخ���رية	ال��ت��ي	حققتها	ه��ذه	ال��ت��ي��ارات،	وإن��م��ا	للقول:	إن	ه��ذه	اإلنجازات	

وهذا	التصدر	للمشهد،	جاء	بفعل	أنشطة	اإلسالميني	الدينية	والثقافية	

واالجتماعية	وليس	نشاطهم	السيايس،	مع	إدرايك	التام	أن	تراجع	هذا	

ال���ن���ش���اط	ي���ع���ود	إىل	ط��ب��ي��ع��ة	األن���ظ���م���ة	ال��س��ي��اس��ي��ة	ال��ش��م��ول��ي��ة	ال���ت���ي	كانت	

تمارس	الظلم	والحيف	بحقهم	وتمنعهم	من	ممارسة	حقهم	الطبيعي	

يف	الشأن	السيايس	العام."	

	ك����م����ا	ش�������دد	امل������ش������ارك������ون	ع������ىل	االل�������ت�������زام	ب����ال����دي����م����ق����راط����ي����ة	ب����ك����ل	آلياتها	

وميكانيزمات	عملها،	بوصفها	الخيار	الوحيد	إلدارة	املجال	العام	عىل	

أسس	جديدة	يف	املنقطة	العربية.	فالديمقراطية	ليست	تكتيكاً	للتمكن	

السيايس،	وإنما	هي	خيار	نهايئ.	إذا	تمكنت	قوى	اإلسالم	السيايس	من	

االلتزام	بالديمقراطية	ومقتضياتها،	فإن	هذه	القوى	وبزخمها	الشعبي،	

ستساهم	بإيجابية	يف	عملية	التحّول	الديمقراطي	يف	املنطقة	وضرورة	

ع���دم	إس��ق��اط	امل��ن��ط��ق��ة	يف	ال��ف��ن	ال��ط��ائ��ف��ي��ة	وامل��ذه��ب��ي��ة،	وه����ذا	ي��ت��ط��ّل��ب	من	

قوى	اإلسالم	السيايس،	خلق	مقاربة	فكرية	وسياسية	جديدة	لحقيقة	

التعدد	الديني	واملذهبي	يف	املنطقة.

ت���ث���ب���ت	تيارات	 ب������ض������رورة	أن	 امل������ش������ارك������ون،	 ال������ورش������ة	أوىص	 ن����ه����اي����ة	 ويف	

اإلس�������������الم	ال�����س�����ي�����ايس	ق�����درت�����ه�����ا	ع�������ىل	اس�����ت�����ي�����ع�����اب	ه���������ذه	امل�����رح�����ل�����ة	يف	الحياة	

ال��س��ي��اس��ي��ة	ال��ع��رب��ي��ة،	وال��ت��خ��ل��ص	م���ن	ض��غ��ط	اإلرث	ال��س��ي��ايس	السابق،	

واالن��ت��ق��ال	م��ن	‘ِف��ق��ه	ال��ض��رورة’	وخ��ط��اب	‘االب��ت��الء	وال��ص��رب’	إىل	الخطاب	

ال���س���ي���ايس	امل�����رن	وال����ح����ر.	وع��ل��ي��ه��ا،	أي����ض����اً،	ت��ج��ن��ب	ال��س��ع��ي	وراء	مكاسب	

اللحظة،	عرب	محاوالت	الحصول	عىل	أكرب	نصيب	من	كعكة	السلطة	

يف	ه���ذه	امل��رح��ل��ة	ال��س��ي��اس��ي��ة	ال��ح��س��اس��ة	ال��ت��ي	ل��م	ت��ص��ل	ف��ي��ه��ا	املجتمعات	

بعد	إىل	حيز	االستقرار.ويتعني	عليها،	كذلك،	االنتقال،	سريعا،	من	

ال���ش���ع���ارات	وال���وع���ود	االن��ت��خ��اب��ي��ة	إىل	ال��ف��ع��ل	وال��ع��م��ل.	وض������رورة	احرام	

حقوق	اإلنسان	وصونها.

لقاء لمركز "شمس" 
حول "اإلسالم السياسي بعد الربيع العربي"

ع���م���ان-	ن���اش���د	أه�����ايل	أس���ت���اذ	ج��ام��ع��ي	أردين	م��ع��ت��ق��ل	ل����دى	السلطات	
ال�����ث�����اين	وال����ح����ك����وم����ة	األردنية،	 ال����ل����ه	 ال����ع����اه����ل	األردين	ع���ب���د	 ال����س����ع����ودي����ة،	
ال���ت���دخ���ل	ل����إلف����راج	ع���ن���ه،	ب���ع���د	م������رور	6	أش���ه���ر	ع����ىل	اع���ت���ق���ال���ه	دون	توجيه	
تهمة	ل��ه،	فيما	أك��دت	مصادر	دبلوماسية	أردن��ي��ة			،	أن	هناك	متابعة	

حثيثة	لقضيته	.
وأوقفت	السلطات	السعودية	أستاذ	الفيزياء	واملحاضر	بجامعة	امللك	
سعود	يف	الرياض،	األردين	فادي	مسلم	27	عاما،	بعد	نشوب	مالسنة	
ب��ي��ن��ه	وب���ني	أح���د	ح����راس	ال��ح��رم	امل����ي،	أث��ن��اء	ت��أدي��ت��ه	مل��ن��اس��ك	ال��ع��م��رة،	يف	

السابع	من	آذار،	بحسب	ما	روى	ذووه.
وأط����ل����ق	أه������ايل	م��س��ل��م	امل���ن���اش���دة	خ�����الل	وق���ف���ة	اح��ت��ج��اج��ي��ة	ه����ي	األوىل	
ن����ف����ذوه����ا	أم��������ام	م����ق����ر	ال����ح����ك����وم����ة	األردن�������ي�������ة	ع����ص����ر	األرب��������ع��������اء،	م����ع����رب����ني	عن	
تخوفهم	حيال	مصري	ولدهم	ال��ذي	ينفذ	منذ	أي��ام	إضرابا	عن	الطعام	

حسب	قولهم.
م����ن	ج���ان���ب���ه	،	ق�����ال	س���ف���ري	األردن	ل�����دى	ال����ري����اض	ج���م���ال	ال���ش���م���اي���ل���ة		،	
إن	م��ل��ف	م��س��ل��م	ق��ي��د	امل��ت��اب��ع��ة	وأن	ال��س��ف��ارة	األردن���ي���ة	ت��ت��اب��ع	ق��ض��ي��ت��ه	منذ	

اعتقاله.
وأض��������اف	ال���ش���م���ال���ي���ة	ل���ل���م���وق���ع	"	ن���ت���اب���ع	ال���ق���ض���ي���ة	ب���اه���ت���م���ام	ك���ب���ري	جداً،	
ووعدنا	بإبالغنا	بتفاصيل	القضية	خالل	يومني	واطمأنينا	عىل	صحته	

بأنها	جيدة."
ولم	توجه	السلطات	السعودية	ملسلم	أية	تهمة	إىل	اآلن،	فيما	أكد	
أهله	مرارا،	عىل	أن	مصدراً	موثوقا	من	العائلة،	نقل	لهم	بأن	اعتقاله	
ج��اء	عقب	مالسنة	وقعت	بينه	وب��ني	أح��د	ح��راس	الحرم	امل��ي،	بسبب	
ك��ام��ريا	ك��ان��ت	ب��ح��وزت��ه	ت��ع��ود	إىل	ال��ج��ام��ع��ة،	و	ت��م	ت��وق��ي��ف��ه	وت��ح��وي��ل��ه	إىل	
سجن	ذهبان	السيايس،	ولم	تتمكن	CNN	من	التأكد	من	سبب	االعتقال	

من	مصدر	مستقل.	يف	األثناء،	قال	أبو	فادي	خالل	االعتصام	للموقع،	
إنه	تلقى	اتصاال	هاتفيا	منه	االثنني،	أبلغه	فيه	أن	السلطات	السعودية	
بصدد	نقله	إىل	"مكان	أفضل"	دون	أية	تفاصيل،	ما	أثار	قلق	عائلته.

	وأردف	مسلم	األب	قائال	:"	اليوجد	أي	جواب	بشأنه	لالن	وخاطبنا	
الخارجية	األردنية،	وسفارتنا	يف	الرياض	خاطبت	السلطات	السعودية	
م����������رارا،	دون	أي	ج����������واب..	ت�����م	ال���ت���ح���ق���ي���ق	م���ع���ه	أول	اع���ت���ق���ال���ه	مل������دة	نصف	
س���اع���ة،	ث���م	خ��ت��م	ع���ىل	امل��ل��ف	إط����الق	س����راح	و	ال���ع���ودة	إىل	ال��ع��م��ل."	عىل	

حد	قول	األب.
ووجه	النائب	يف	الربملان	األردين	طارق	خوري	سؤاالً	لوزارة	الخارجية	
األردنية	قبل	أيام	حول	اعتقال	مسلم	دون	جواب،	استنكر	فيه	املماطلة	

يف	حل	قضية	مسلم.
وقال	خوري	خالل	مشاركته	يف	الوقفة	االحتجاجية	:"	لو	قامت	وزارة	
الخارجية	بالتحرك	منذ	اعتقاله		النتهى	املوضوع	اآلن	..	لأسف		هذه	
سياسة	املماطلة	املعهودة	لدى	حكومتنا	يف	كل	النواحي،	وكأن	مسلم	

مختطف	بال	سبب	والخاطف	معروف	وموجود."
وكان	األردن	والسعودية	قد	أبرما	اتفاقية	تبادل	سجناء	بني	البلدين	
م��ن��ذ	ي��ول��ي��و	2013،	وم����ا	ت�����زال	ب��ان��ت��ظ��ار	ت���ب���ادل	ال���ق���وائ���م	واألح����ك����ام	املتعلقة	

بسجناء	كل	منهما.
وجدد	الشمايلة	قوله	للموقع،	بأن	الجانب	السعودي	أنهى	إجراءاته	
والقضية	اآلن	متوقفة	عىل	الحكومة	األردنية،	وأعرب	عن	أمله	بانتهاء	

عمليات	التسليم	والتبادل	للسجناء	نهاية	العام	الجاري.
ويبلغ	عدد	السجناء	السعوديني	لدى	األردن	حتى	شهر	نيسان	من	
العام	الجاري	نحو	61	محكوما،	مقابل	نحو	150	أردنيا	صدرت	بحقهم	

أحكام	قضائية	.

عائلة فادي مسلم  األردني المعتقل بالسعودية 
تحتج أمام رئاسة الوزراء

توقيع اتفاقية تشغيل 
مركز دفاع مدني لقرى شرق 

محافظة جنين
جنني	�	عيل	سمودي	�	أنجز	الدفاع	املدين	توقيع	اتفاقية	تشغيل	مركز	جديد	يف	البلدية	املتحدة	

ليخدم	قرى	"ميثلون	،	سرييس	،	صري،	الجديدة	"		شرق	جنني	.
ويف	تقرير	إلدارة	ال��ع��الق��ات	ال��ع��ام��ة	واإلع����الم	ب��ال��دف��اع	امل���دين،	أن	اجتماعا	ض��م	ال��دف��اع	املدين	
وال��ب��ل��دي��ة	امل��ت��ح��دة	ممثلني	ب��األس��ت��اذ	اح��م��د	س��م��ي��ح	س��م��اره	رئ��ي��س	ال��ب��ل��دي��ة	وج��م��ال	ن��ع��ريات	مدير	
ال��ش��ؤون	االداري����ة	وم��اج��د	ن��ع��ريات	م��دي��ر	ال��ش��ؤون	االداري����ة	واح��م��د	سيف	م��دي��ر	ال��ع��الق��ات	العامة	
بالبلدية	ومثل	الدفاع	املدين	املقدم	مأمون	العمور	املستشار	القانوين	للدفاع	املدين	واملقدم	زاهر	
عزام	مدير	ادارة	االمن	والحماية	يف	الجهاز		واملقدم	عبد	اللطيف	ابو	عمشة	مدير	الدفاع	املدين	

يف	محافظة	جنني	.
تخلل	االج��ت��م��اع	ت��ح��دي��د	آل��ي��ات	ال��ت��ع��اون	ب��ني	ال��ب��ل��دي��ة	وال���دف���اع	امل���دين	لتشغيل	امل��رك��ز	وتحديد	
املهام	وترتيب	املسؤوليات	وتوزيعها	وتحديد	العالقة	التكاملية	التشاركية		بينها	وب��ني	الدفاع	
املدين	لتذليل	العقبات	والتحديات	حيث	نصت	االتفاقية	عىل	االلتزامات	امللقاة	عىل	الدفاع	املدين	

وامللزمة	له	ودور	البلدية	يف	توفري	املبنى	وتجهيزه	وضمان	استمرارية	العمل	فيه	.
وات���ف���ق	ال��ط��رف��ان	ب��ال��ش��روع	يف	ال��ت��ش��غ��ي��ل	وإف�����ادة	امل��واط��ن��ني	م���ن	خ���دم���ات	ذوي	االخ��ت��ص��اص	يف	

التعامل	مع	الحوادث	والتخفيف	من	آثارها.
ويف	ح��دي��ث	ل��ل��م��ق��دم	م���أم���ون	ال��ع��م��ور	امل��س��ت��ش��ار	ال���ق���ان���وين	ل��ل��دف��اع	امل����دين	أن��ن��ا	يف	ال���دف���اع	املدين	
وبصفتنا	الجهة	الرسمية	امل��خ��ول��ة	وف��ق	ال��ق��ان��ون	م��ن	تقديم	خ��دم��ات	اإلط��ف��اء	و	اإلن��ق��اذ	وإنشاء	
فرق	متطوعني	من	شرائح	املجتمع	املختلفة	لتأدية	مساعدة	فعالة	وعملية	وفق	األطر	القانونية	
وعلوم	الدفاع	املدين	،	ومن	خالل	دراسة	أماكن	إنشائها	نهدف	إىل	تقليل	زمن	االستجابة	والذي	

من	شانه	التخفيف	من	آثار	الحوادث.	
وأبدى	املقدم	عبد	اللطيف	أبو	عمشة	مدير	الدفاع	املدين	يف	محافظة	جنني	استعداده	ملواصلة	
العمل	إلنجاح	هذا	املركز	وعرب	عن	تقديره	للتعاون	البناء	وتحمل	املسؤولية	االجتماعية	املشركة		
والتأكيد	ع��ىل	أهمية	إن��ش��اء	مثل	ه��ذه	ال��ب��ؤر	املساندة	للدفاع	امل��دين	وال��ت��ي	تعترب	تحقيق	للخطة	
التطويرية	للدفاع	املدين	وتماشيا	مع	الخطة	االسترياتيجية	يف	التعاون	مع	الهيئات	املحلية	وتعزيز	
الشراكة	مع	املجتمع	املحيل	كما	أكد	عىل	أهمية	العمل	التطوعي	والوعي	املجتمعي	للتعامل	يف	
حاالت	الطوارئ	وأكد	عىل	تعزيز	هذه	القيمة	لدى	الشباب	يف	املساعدة	يف	الحفاظ	عىل	ممتلكات	

أهلهم	وذويهم	والتخفيف	من	آالمهم	.

وزير المواصالت ونظيره 
االردني يبحثان ترتيبات النقل 

الالزمة لموسم الحج 
رام	الله	-	اجتمع	وزي��ر	النقل	وامل��واص��الت	أ.	د	عالم	موىس	أمس	مع	نظريته	االردنية	د.	لينا	
شبيب	يف	العاصمة	االردن��ي��ة	عمان	وذل��ك	لبحث	وإع���داد	كافة	الرتيبات	ال��الزم��ة	بالنقل	ملوسم	

الحج	لهذا	العام	.
وخ��الل	االجتماع	تم	إط��الع	الطرفان	عىل	مجريات	سري	العمل	فيما	يخص	املسائل	املتعلقة	
بتأمني	املسافرين	وتوفري	الخدمات	املطلوبة	لهم	من	ساحات	انتظار	ومظالت	ومرافق	عامة	،	
والتأكيد	عىل	ضرورة	تخصيص	ممر	أو	بوابة	خاصة	بالحجاج	،	توفرياً	للوقت	والجهد	وذلك	من	
خالل	منحهم	األولوية	التامة	بتعجيل	وتسهيل	اإلج��راءات	ذات	الصلة	بالتفتيش	والتأشريات	

ونقل	األمتعة	بشكل	منظم	وسريع.
ويأيت	هذا	اللقاء	يف	إطار	تعزيز	العالقات	الثنائية		بني	البلدين	الشقيقني	حيث	جرى	بحضور	
من	الجانب	االردين	م.	ليث	الدبابنة	أمني	عام	مجلس	الوزراء	وم.	مروان	الحمود	مدير	عام	هيئة	
النقل	الربي	وك.	محمد	القرعان	مدير	عام	قطاع	الطريان	،		ومن	الجانب	الفلسطيني	أ.	خالد	
مبارك	املدير	التنفيذي	للخطوط	الجوية	الفلسطينية		وأ.	كمال	غنام	مدير	عام	الشؤون	املالية	

وأ.	رامي	شنطي	وكيل	الخطوط	الجوية	املعتمد	يف	األدرن.
وتم	خالل	االجتماع	ايضا	طرح	موضوع	إعادة	تفعيل	اللجنة	األردنية	الفلسطينية	املشركة	
قي	قطاع	النقل	والتشديد	عىل	ضرورة	ذلك	بما	يساهم	ويصب	يف	خدمة	تحقيق	مصالح	البلدين	
الشقيقني	وسيما	يف	مسألة	إتمام	مشروع	إقامة	املنطقة	اللوجستية	بإعتبار	ذلك	موضوعاً	حيوياً	

ومهماً	يف	تسهيل	حركة	التجارة	والعبور	خالل	جسر	امللك	حسني	.
كما	تم	تأكيد	اتفاق	املعاملة	باملثل	فيما	يخص	ويتعلق	باستبدال	الرخص	الشخصية	لقيادة	
املركبات	والفلسطيني	حامل	الرخصة	األجنبية	،	إضافة	اىل	العمل	عىل	تنفيذ	وتفعيل	مذكرة	
التفاهم	املوقعة	مطلع	هذا	العام	بني	البلدين	فيما	يخص	تبادل	املعلومات	وتدريب	الكادر	الفني	

ملوظفي	االرصاد	الجوية	الفلسطينية	.
ويف	ال��س��ي��اق،	أع���رب	أ.د	ع���الم	م���وىس	وزي���ر	ال��ن��ق��ل	وامل���واص���الت	وال���وف���د	امل���راف���ق	ل��ه	ع��ن	إعتزازه	
وفخره	بالدور	الفاعل	الذي	يقوم	به	االردن	ملكاً	وحكومًة	وشعباً	تجاه	فلسطني	وشعبها	من	
مساعدة	ومؤازرة	يف	كافة	األصعدة	واملجاالت	،	دعياً	الوزيرة	د.	شبيب	بتلبية	طلبه	والوفد	املرافق	
له	بزيارة	فلسطني	وعقد	اجتماعاً	موسعاً	للجنة	الفنية	االردنية	����	الفلسطينية	املشركة	للنقل	
الربي	يف	رام	الله	ويف	اقرب	وقت	ممكن	وللتباحث	ايضاً	بشكل	موسع	ومستفيض	يف	مختلف	

القضايا	ذات	االهتمام	املشرك	.
وبدورها	أكدت	وزيرة	النقل	االردنية	د.	لينا	شبيب	تشرفها	بزيارة	فلسطني	ويف	الوقت	املناسب	
واستعداد	األردن	التام	بتقديم	كافة	التسهيالت	والدعم	اللوجستي	واملعنوي	املطلوب	للشعب	
الفلسطيني	الشقيق	ويف	إطار	خطواتها	الحثيثة	نحو	توطيد	العالقات	وتقوية	أواص��ر	التعاون	

األخوي	بني	البلدين	الشقيقني	.

اختتام ورشة تدريبية حول 
آلية معالجة قضايا المجتمع 

المقدسي 
القدس	-	أنهت	مؤسسة	الرؤيا	الفلسطينية	وبالشراكة	مع	أكاديمية"	دوتشيه	فيلة"	األملانية	
ورشة	عمل	بعنوان	"	توظيف	الوسائط	املتعددة	يف	معالجة	قضايا	املجتمع	املقديس	"	التي	تهدف	
اىل	بناء	ق���درات	الشباب	وتطوير	مهاراتهم	وتدريبهم	ع��ىل	كيفية	استخدام	الوسائط	املتعددة	
املرئية	واملسموعة	من	خالل	عمل	مقابالت	مسجلة	ومصورة	يف	شتى	مناحي	الحياة	املقدسية	

اليومية	املختلفة،	وذلك	ضمن	مشروع	فضاء	القدس	الشبابي	املجتمعي.
وتضمنت	ال��ورش��ة	ال��ت��ي	اس��ت��م��رت	لخمسة	أي���ام	ع��ىل	ال��ت��وايل	ال��ع��دي��د	م��ن	ال��ت��دري��ب��ات	الخاصة	
بكيفية	عمل	مقابالت	عشوائية	مع	الشارع	املقديس	،	التعلم	عىل	برامج	املونتاج	الصويت	إلعداد	
امل����واد	امل��س��ج��ل��ة	ب��ش��ك��ل	ن��ه��ايئ	،	كيفية	تشكيل	ال��ق��ص��ص	م��ن	خ���الل	ال��ص��ور	وامل���ؤث���رات	ال��ص��وت��ي��ة	،	

وصناعة	فيديوهات	صحفية	قصرية	تروي	حياة	املقدسيني	يف	املدينة	و	أزقة	البلدة	القديمة	.
وب���دوره���ا،	أك����دت	دي��ان��ا	ه����وديل	م��ن	أك��ادي��م��ي��ة"	دوت��ش��ي��ه	ف��ي��ل��ة"	األمل��ان��ي��ة	ع��ىل	أن	ه���ذه	الورشة	
تأيت	ضمن	املرحلة	الثانية	ملشروع	فضاء	القدس	الشبابي	املجتمعي	وتهدف	اىل	تطوير		مهارات	
املشاركني	يف	استخدام	الوسائط	املتعددة	يف	عالم	الصحافة	االلكرونية	و	التي	تلعب	دوراً	مهما	

يف	إيصال	املعلومة	بصورة	تتالئم	مع	العصر	الحديث	.
وعرب	املشاركون	عن	استفادتهم	من	هذه	الورشة	كونها	لعبت	الدور	األكرب	يف	كسر	الحواجز	
بينهم	و	بني	املجتمع	من	خالل	طرح	األسئلة	بحرية	مطلقة	و	توجيهها	للفئات	املستهدفة	من	
اج���ل	ص��ن��اع��ة	ق��ص��ص	ت��ح��ايك	واق����ع	امل��ج��ت��م��ع	امل��ق��ديس	كالتعليم	،	ال��ح��ي��اة	االق��ت��ص��ادي��ة	والثقافية	
واالجتماعية	املتنوعة.	يذكر	أن	مشروع	فضاء	القدس	الشبابي	املجتمعي	مستمر	مل��دة	سنتني	
وسيتخلله	ال��ع��دي��د	م��ن	ورش���ات	العمل	التدريبية	املنتظمة	للمشاركني	م��ن	أج��ل	اط���الق	املوقع	
االلكروين	الخاص	باملشروع	و	رفع	امل��واد	املسجلة	،	املكتوبة	و	املصورة	عليه	لنقلها	اىل	العالم	

الخارجي	بصورة	حقيقية	وواضحة.

"جذور" لإلنماء الصحي 
واالجتماعي  تختتم تدريبات 

في الضغط والمناصرة 
رام	الله	-	نفذت	مؤسسة	جذور	لإلنماء	الصحي	و	االجتماعي	3	ايام	تدريبية	عىل	أساليب	
	open	society	م��ن	بدعم	الياسمني،	فندق	يف	نابلس	مدينة	يف		وامل��ن��اص��رة	الضغط		ط��رق	و
foundation	-.	واستهدف		التدريب	25	متدربا		من	مقدمي	الخدمات	الصحية	العاملني	يف	
وك��ال��ة	ال��غ��وث	"األون��������روا"،	وم��ؤس��س��ات	امل��ج��ت��م��ع	امل��ح��يل	يف	امل��خ��ي��م��ات	الفلسطينية،	وه����دف	اىل	

تعريف	مقدمي	الخدمات	الصحية	باملبادئ		و	املفاهيم	االساسية	للمناصرة.	
وشمل	التدريب	مواضيع	تتعلق	بتعريف	املناصرة	و	كيفية	بناء	الحمالت	للتعبئة	واملناصرة	

حول	مشكلة	ما.	
وكان	من	أبرز	مخرجات	هذا	التدريب	هو	تمكني	الطاقم	الصحي	من	تنفيذ	حمالت	املناصرة	

املجتمعية	خاصة	حول	موضوع	العنف	ضد	املرأة	يف	الربامج	التوعوية	املجتمعية.	
وتمكن	املتدربون	من	الخروج	بافكار	هامة	لحمالت	املناصرة	املجتمعية	ح��ول		ال��زواج	املبكر	
وضرب	النساء	والعنف	الجسدي،	وذلك	بناء	عىل	معرفتهم	واطالعهم	عىل	املشاكل	املتفشية	

يف	املجتمع	والتي	تشكل	أحد	أشكال	العنف	املبني	عىل	أساس	النوع	االجتماعي.


