محليات

الشاعر هشام ابوصالح يتحدث عن هموم ومشاكل وتطلعات وواقع الشعر في الوطن
جنني – علي سمودي – خلف القضبان عندما
اع�ت�ق��ل ف��ي س��ن ال �س��ادس��ة ع �ش��ره ك��ان��ت ب��داي�ت��ه
نحو عالم الثقافة واالب��داع والشعر بسؤال ال زال
يتذكره وحلظاته التفارق مخليته طرحه عليه
احد املعتقلني وكان مثقفا ..هذه قصيدة شعرية
هل انت تكتب الشعر ؟ ،سؤال وكلمات اشعلت كما
يقول في نفسه حرائق من االنفعاالت جعلتني اقرأ
كل ما وقع امامي من شعر واقلده واحاوره واعارضه
 ،ولم ازل اذكر الكلمات الشعرية التي كتبتها ذلك
اليوم وه��ي  :ليس مهما ان تسجنني ان حترمني
وطني ليس مهما ظلمك قيدك في قلبي وطني
يسكنني ...الخ ،كلمات بسيطة فيها براءة الكتابة
وطفولة التعبير وهكذا وجدت في الشعر اخلالص
واملالذ كلما تعرضت ملوقف صعب قاس .
ان��ه الشاعر امل�ب��دع هشام ف��وزي اب��وص�لاح من
عرابة الذي خرج من جتربته االعتقالية ليصبح
الشعر عنوانا حلياته ومعبرا عن مشاعره وعشقه
لوطنه  ،وسرعان ما غدا رفيق دربه في اجلامعة ثم
احلياة  ،ويقول  :السؤال كان السبب لدراستي اللغة
العربية وعشقها حتى هذه اللحظة ،وفي اجلامعة
تبلورت شخصيتي املعرفية والثقافية نضجت
واكتملت،هناك انفتح امامي عالم رحب من احلب
والغربة واحلنني واالجتهاد والعالقات االنسانية
املتنوعة ونضج مع ذلك الشعر الذي فرحت بعد
نشره في جريدة اليرموك واملشاركة في امسيات
اجل��ام�ع��ة ال�ت��ي ن�ش��رت ف��ي ال�ص�ح��ف االردن �ي��ة في
الدستور والرأي واالخبار .

الشاعر في سطور

ف��ي ب �ل��دة ع��راب��ة ول��د ال�ش��اع��ر اب��وص�لاح ع��ام
 ، 1960ودرس فيها وب�ع��د جن��اح��ه ف��ي الثانوية
العامة التحق بجامعة اليرموك التي تخرج منها
ع��ام  1984تخصص ل�غ��ة ع��رب�ي��ة  ،وي �ق��ول  :في
بداية مشواري عملت في سلك التدريس منذ عام
 1985في فلسطني ملدة عام  ،ثم غادرتها لالردن
وبعد عامني غادرتها الس�ب��اب سياسية بعد فك
االرتباط بني الضفتني الى الكويت وهناك عملت
في سلك التدريس ملدة سنتني وخرجت بعد حرب
اخلليج وسافرت ملدة عام الى اليمن للعمل في سلك
التدريس ثم ع��دت ع��ام  1990ال��ى فلسطني ،وال
زلت اعمل في سلك التدريس في ثانوية ابوجهاد
للبنني في عرابة .

بداية املشوار

ابو صالح فازت قصيدته التي حتمل عنوان :
من اوراق شاهد عيان  ،باجلائزة الثانية في الشعر
في املسابقة التي اجرتها جمعية القانون في القدس
عام  1989مبناسبة مرور خمسني عاما على النكبة
 ،وحاليا هو عضو الهيئة االستشارية عن الشعراء
في مديرية الثقافة في جنني ويستعرض شريط
الذكريات عن بداية املشوار  ،ويقول  :وجدت نفسي
بشباب يافع متطلع الى احلياة مقبل عليها باالماني
احللوة ،وجدت نفسي رهنا لواقع سياسي بغيض،
فاالحتالل االسرائيلي الذي كان يصادر وما يزال كل
حلظة جميلة في حياتنا في فلسطني  ،كان الصدمة
التي هزت كياني وجعلتني اصرخ ملء اعماقي ضد
هذا الظلم الذي يجثم عل ارضنا املقدسة ،يحرق
االخضر واليابس ويقتل ويغتال ويعتقل ،وكنت
احد املعتقلني ولم يتجاوز عمري السادسة عشرة
والتهمة ك��ان��ت االش �ت��راك ف��ي امل �ظ��اه��رات بالقاء
احلجارة  ،ويضيف  :لم تكن مدة السجن طويلة
فلم تتجاوز الثمانية عشر ي��و م��ا ولكنها جتربة
قلبت كثيرا من معايير احلياة داخلي فقد وجدت
في السجن رجاال مكثوا منذ سنتني في هذا املعتقل
فجلست معهم وحادثتهم وحاورتهم  ،وقد زودوني
بتجارب حياتية غنية مازلت اذكرها بكل تفاصيلها
 ،والنني خلقني الله حساسا ال امر على االمور مرور
ال�ك��رام فقد شحنت ف��ي السجن مبشاعر جياشة
من الغضب واحلزن والتحدي ضد هذا الظلم الذي
مارسه االحتالل ضدنا وفجاة ،وجدت نفسي امتتم
بكلمات ق��ال لي اح��د املعتقلني وك��ان مثقفا هذه
قصيدة شعرية هل انت تكتب الشعر ! .

الطريق نحو الشعر

متاثرا بذلك الواقع  ،انهمك ابوصالح في دراسة
الشعر وممارسة محاوالته االولى ويقول  :التجارب
الشخصية والهم والقضية الوطنية ورحلة االعتقال
رافقتني لتمنحني ال�ع��زم واالمي ��ان على امتالك
تلك املوهبة  ،وبدات الدراسة والبحث واالستطالع
وت�ع��رف��ت ال��ى ال �ش �ع��راء ال��ذي��ن سبقوني ف��ي ه��ذا
املجال كاملرحوم محمد القيسي وابراهيم نصرالله
وتاثرت بهم  ،وزاملت زهير ابوشايب واملتوكل طه
ويوسف ابولوز وغيرهم  ،لقد قرات منهم شديد
الشعر العربي من املعلقات حتى ما تنشره الصحف
اليوميه مما ساعد في االرتقاء بالذائقة الشعرية
ل��دي  .وس��ط ه��ذا ال��واق��ع ت��اث��ر ال�ش��اع��ر اب��وص�لاح
بالعديد من رواد وفرسان الشعر احلديث املعاصر ،
ويقول  :لقد تابعت منهم كثير وعشق الحدود له

ال�ل��ون االدب��ي بالنص االدب��ي ال��ذي ل��ه خصائصه
ومعاييره وصياغته وقالبه ،لذلك الارى ان الشعر
يقف فقط عند النظم املوزون وال اومن ان يتحول
الشعر الى الغاز مصورة .
واض ��اف  :ان امل��وه�ب��ة ال �ف��ذة ه��ي ال�ت��ي متسك
بعصا الشعر من املنتصف من االيقاع املنعم واللغة
املتوهجة بكثافة صورية ايحائية جتعل القارئ او
السامع يقف امامها مندهشا مأخوذا بحالوة النغم
واف ��اق ال �ص��ورة ال�ت��ي حتلق ف��ي خ�ي��االت موحية ،
ل��ذل��ك ق�ص��ائ��دي ب�ين ه��ذا وذاك اع�م��د ال��ى قلمي
الرسم الفكرة رسما جديدا يحرق املفردة الشعرية
فيشتم القارئ منها رائحة نفاذه من املعاني ذات
الدالالت املشحونة باخليال اخلصب .

مشاكل وهموم ...

الشاعر هشام ابو صالح
كل ماكتبه شعراء املقاومة كالراحل محموددرويش
وسميح القاسم ويوسف اخلطيب ومعني بسيسو
رحمهم الله والشعراء العرب الكبار اودنيس و نزار
قباني وصالح عبدالصبور وقبلهم املجدد االول في
حركة الشعر العربي بدر شاكر السياب .

الواقع السياسي والشعر

ومن واقع جتربته  ،يرى ابوصالح انه ال ميكن
الفصل بني الواقع السياسي والشعر  ،ويقول  :لقد
تفتحت مداركنا وعقولنا على عالم ادار لنا ظهره
،ومال ميزان العدالة االرضية عندما وجدنا انفسنا
بال وطن والهوية ،فامتألت صرخاتنا بدمنا وقدمنا
على مذبح الوطن ارواحنا دامية فداء لفلسطني
 ،احللم واملصير  ،وم��ن هنا كانت قصائدنا تقطر
دم��ا وحنينا واح�لام��ا ملونة بفلسطني احلبيبة
 ،ويضيف كانت اول قصيدة اكتبها بعد سفري
الى االردن بعنوان « ثالثيات مغترب» وقد نشرتها
جريدة الرأي حتت عنوان نص اعجبني « ،واذكر
ان الشاعر الكبير محمد القيسي اب��دى اعجابه
بها رغم انني اراها االن قصيدة عادية لكنها كانت
مشحونة باحلنني الصارخ والتحدي احلزين  ،لذلك
فان اشكالية ان يكتب الشاعر مايريد بغض النظر
عن الواقع الذي يعيش فيه فهذا امر سلبي على
فنية الشعر وصدقه  ،اذ كيف ميكن ان ينسلخ
االنسان عن واقعه ويكتب جتربة جتعله بعيدا عن
بيئته وعصره ؟ ويقول ابوصالح  :انا ارى ان الفنان
احلقيقي هو ذلك املعبر بصدق فني حساس عن
واقعه  ،فالشعر حمل جرح فلسطني واسمعه للعالم
،ول��م يقل دور الكلمة احملرضة على املقاومة عن
دور الرصاص في الدفاع عن اعدل قضية عرفها
التاريخ  ،ان للمثقف دورا عظيما في رصد الواقع
والتعبير عن هموم الشعب واماله واالم��ه ،والنني
اومن ان اجلبهات قد تنهزم ثم تعود من جديد ،اال
اجلبهة الثقافية اذا انهزمت ثقافة االمة اندثرت
وآلت للضياع ..

واقع الشعر

اب��و ص�لاح ال��ذي قضى حياته ينتصر لشعبه
ويعبر ع��ن قضيته ب��اش�ع��اره التي تفيضا عشقا
وارتباطا باالرض  ،كيف يرى واقع الشعر في بالدنا ؟
 ،ويجيب  :يعيش الشعر هذه االيام في بالدنا ازمات
عدة  ،اال ان االزم��ة التي تكاد تعصف به وترديه
هي ازمة القارئ الواعي الن القارئ شريك الشاعر
في عمله ،فالنص االبداعي نصفان  :نصف للنص
والنصف االخر القارئ الواعي  ،واذا فقد القارئ فقد
اكتمال النص واعتراه اخللل وهذه اشكالية االبداع
اليوم ،وكما قال الشاعر السريالي الراحل جان تاديو
صاحب ديوان (نهارات مرمدة) لقد كان الشعر قارة
فسيحة ثم اصبح في جزيرة معزولة  ،فالشعر اليوم
يتيم معارض الكتب النه في اخر اولويات القراء،
فقد تفوق عليه في الشراء واالقتناء ـ كتب الطبخ
والسحر وتفسير االحالم ـ وهنا نعود الى ان الشعر
ازمة قراء دائمة .

سؤال ملح ؟

وردا على سؤال ملح يطرحه ابوصالح امام هذه
الصور  :هل املطلوب من الشاعر واملثقف القبول
والتسليم لهذا الواقع املرير؟ ،يجيب  :بالتاكيد
كال  ،فعلى الشعراء اال يعدموا الوسيلة للوصول الى
القارئ اينما حل واينما كان ،كما فعل بعض شعراء
الغرب عندما الحظوا ع��زوف الناس عن السماع
للشعر وقراءته  ،فقد راحوا يطاردون القراء ـ فالقوا
قصائدهم في الشارع العام في املقاهي والنوادي ،ثم
وجدوا بعد ذلك من يسمعهم ومن يهتم بهم ،ومن
هنا ارى ان تقصيرا ما يقع على عاتق الشعراء في

ه��ذا امل�ج��ال  ،وه��و ع��دم االستسالم للواقع املهزوم
ثقافيا ب��ل ان دوره ��م ال��ري��ادي والطليعي يقف
بقوة للدفاع عن انسانية االنسان املسحوقة بفعل
ثقافة االستهالك في زمن السرعة والصورة وجنون
االختراعات .

رعاية اعمال املثقفني ..

رغم انتاجه الغزير ككثير من الشعراء املبدعني
ف��ان الكثير م��ن اعماله االب��داع�ي��ة م��ا زال��ت رهن
مكتبته ولم تر النور  ،ويقول ابوصالح  :تقف امام
الشعر وحيويته وانتشاره مشكلة كبيرة باالضافة
ال��ى املشاكل السابقة  ،وه��ي قضية النشر فبعد
ثالثني سنة من كتابة الشعر صدر لي مع مجموعة
من شعراء جنني بعض القصائد في ديوان «نفحات
م��ن م��رج ب��ن عامر « ع��ام  ، 1999ث��م قامت وزارة
الثقافة بالتعاون مع بلدية جنني بنشر مجموعة
شعرية اخرى بعنوان «اشرعة» عام ، 2007ثم قمت
بنشر ديوان خاص لي بعنوان  :حتى مطلع الفجر
 ،على حسابي اخلاص وفي هذه السنة قمنا بنشر
مجموعة «صليل القوافي» وهو مجموعة شعرية
لشعراء م��ن محافظتي جنني ونابلس ول��دي االن
اكثر من مخطوطة شعرية بانتظار ان ترى النور ذات
يوم ـ منها مجموعة شعرية بالشعر احمللي بعنوان
«شابوش» ومسرحية غنائية شعرية بعنوان «دار
العز»  ،ومما يجدر االشارة اليه ان هذه املسرحية
عرضت في الكويت عام  1989على مسرح فندق
حياة رجنسي قام بتمثيلها مجموعة من الفنانني
الفلسطينيني املقيمني في الكويت برعاية مكتب
منظمة التحرير  ،ويؤكد الشاعر اب��وص�لاح  :ان
هناك ازمة ثقافية شعرية تعترض الشعر  ،وهي
ان ال�ش��اع��ر اليستطيع وح ��ده ان ينشر اعماله
السباب مالية وه��ذا السؤال الصعب في العملية
الثقافية في بالدنا ،انا اشعر ان ثمة مؤامرة على
الثقافة الفلسطينية بقصد او بدون قصد ،اذ ما
معنى ان تكون ميزانية املؤسسات املعنية بالثقافة
واالدب متدنية جدا؟ ثم السؤال االكثر صراخا ؟؟
اين دور املؤسسات املالية والقطاعات االقتصادية
والشركات في دع��م الثقافة الفلسطينية ؟  ،اال
تعتبر نفسها تقوم بتنمية املجتمع ؟ ورغم االرباح
الهائلة التي حتصدها القطاعات اخلاصة سنويا
في فلسطني فانها لم تساهم البتة في رفد الثقافة
الفلسطينية باي وسيلة ال في نشر كتاب او رعاية
مهرجان او اقامة امسية ما  ،من هنا تسال املسؤولني
عن هذه املؤسسات  :ماذا قدمتم ؟ وانا اعرف بعض
املؤسسات املالية في دور مجاورة لها دورها الطليعي
في تغطية الكثير من االنشطة الثقافية وهذا غير
متوافر لدينا مع االسف .

االنتاج الشعري

ورغ��م ه��ذه ال�ظ��روف  ،يصر الشاعر ابوصالح
على التاليف والكتابة ور ف��د املسيرة الثقافية
بابداعاته بانتظار ان ترى النور  ،ويقول « انا اكتب
الشعر العمودي شعر التفعيلة «احلر وال اقيد نفسي
بشكل شعري معني  ،فالشكل الشعري غير مقدس وال
ارى ضيرا في الكتابة بالشعر التقليدي العمودي او
بالشعر احلر ،فانا ارى االبداع هنا وهناك ،فالشعر
الي�ق��ف عند ح��د النظم واسميه ش�ع��را واليقف
عند ال�ص��ورة املبهمة فقط السميه شعرا ،هناك
خيط رفيع يحسه املتذوق للشعر يخرج من بني
املفردات في اجلملة الشعرية فتراها شعرا ميتلك
عليك احساسك حتى مايسمى بقصيدة النثر مع
حتفظي على التسمية ،فليس هناك شعر نثري
باملعنى احلرفي للمصطلح فقد يكون النثر اكثر
ابداعا من قصيدة موزونة منظومة تخلو من ماء
الشعر ورون�ق��ه وبهائه ،لذلك ارى ان يسمى هذا

تقع على عاتق الشعراء مسؤولية جسيمة وهي
عدم قبول الواقع كما هو  ،مهما ساء وخرب فال بد
من كشف الغطاء عن كل عيب وتوجيه ليلتفت
الناس الى همومهم واحالمهم وكما قلت قد نخسر
الكثير من اجلبهات ثم نقوم من جديد اال اجلبهة
الثقافية ف��اذا ت�ق��اوم اخل��ور وامل�ه��ادن��ة واملساومات
والتطويع و التطبيع فاالمل باق خالد قادر على
النهوض من جديد مثل طائر الفينيق الكنعاني
ف��اذا هادنت وساومت ونافقت فاخلراب لن يبقى
احدا ساملا من دماره
ان طموحاتنا كبيرة وعيوننا دائما الى اصحاب
ال �ق��رار ف��ي الثقافة واالع�ل�ام وامل��ؤس�س��ات االهلية
واحلكومية واملدنية لتاخذ دورها االكيد واملهم في
االرتقاء باملشهدالثقافي احمللي الذي يتعرض لظلم
كبير م��ن االه�م��ال والتشويه واالق �ص��اء والشللية
واحملسوبية هذه االم��راض الفتاكة التي يجب ان
نقف في وجهها بكل قوة ليتعافى جسمنا الثقافي
وتعود صورتنا الثقافية ملا كانت ذات يوم ناصعة
ب��راق��ة حتمل شعلة االم��ل نحو اخل�ل�اص القريب
باذن الله

دور الثقافة في التغيير ...

وهل ميلك الشاعر بشعره دورا في التغيير ؟
يقول الشاعر ابوصالح  :نعيش هذه االيام واقعا
سياسيا مريرا يلقي بظالله السوداء على تفاصيل
احلياة لدينا ،ومن هنا ياتي دور الشعر في الواجهة
لفضح ال��واق��ع وحت��دي��ه ول�ف��ت انتباه ال�ن��اس الى
ضرورة املواجهة والتغيير سواء في مواجهة االحتالل
البغيض او راب ال�ص��دع ف��ي ال�ص��ف ال��واح��د بعد
االنقسام املشؤوم او باالشارة الواضحة الى الفاسدين
املهادنني الذين يخربون بيوتنا بايديهم  ،واضاف
 :على الثقافة ان تقود املسيرة فالثقافة تقود
والتقاد  ،ترفض والتقبل ،حترض والتهادن ،تواجه
والتنافق ،تكون في املقدمة وليس في امل��ؤخ��رة ،
ففي البدء كانت الكلمة وكما قال املثل  :كلم اللسان
انكى من كلم السنان  ،فاالحالم كبيرة ومتنوعة وان
املشهد الشعري في محافظة جنني مرتبك متعثر
السباب ذاتية وخارجية ،فعلى الشعراء ان يوحدوا
جيهتهم الواحدة في جسم ثقافي صلب للتخطيط
لالنطالق ووضع اخلطا في الطريق السليم للوصول
الى الهدف ،عليهم اال يقبلوا بالواقع املرير ان يكروا
من نشاطاتهم االدبية في االمسيات واملهرجانات
في امل��دارس في اجلامعات في اماكن جتمع الناس،
يجب ان يعرف الناس ان هناك شعراء في جنني
رغ��م ضبابية املوقف وع��زوف الناس عن القراءة
واالستماع ،وهناك عتب على املسؤولني في القرار
الثقافي ان يرفعوا من نسبة الدعم النفسي واالدبي
واملعنوي للشعراء دون اهمال او تهميش ،صحيح ان
وزارة الثقافة هذا العام بذلت جهدا مشكورا في
صيف جنني الثقافي لتفعيل االل��وان الثقافية
عبر فعاليات مختلفة لكن املطلوب اهتمام وتركيز
وت �ن��وع اك �ب��ر ل �ي �ك��ون ل�ل�ش�ع��ر دوره وح� �ض ��وره في
التظاهرات الثقافية ،ولذلك اهيب باملسؤولني ان
ياخذوا هذه املسالة على جانب كبير من االهتمام
في املرات القادمة .

الشعر واملستقبل

ورغم ذلك  ،هناك تطور في مواهب وابداعات
املثقفني والشعراء  ،لذلك يقول الشاعر ابو صالح
 :الفعل الثقافي فعل جماع ال فردي تتضافر فيه
كل اجلهود لالرتقاء به وان لم نخلص جميعا في
بث احليوية واحلياة في مشهدنا الثقافي فسوف
نبقى في حالة من الفوضى واالرتباك املقلق احملزن
 ،واضاف  :اتطلع الى وجود جسم ثقافي لالدباء في
جنني كفرع احت��اد الكتاب كما وعدنا سابقا ولم
يحدث ه��ذا ،وام��ل بوجود دار نشر مميزة ترعى
االقالم وتنشر انتاجهم ،وقد وعدنا سابقا بذلك،
وامت�ن��ى ان ت�ص��در ج��ري��دة ثقافية فصلية تهتم
بااللوان االدبية والفنية في احملافظة ،وامتنى على
كل مسؤول في املؤسسات االهلية واحلكومية واملالية
ان ياخذوا دورها الصادق في رفد الثقافة في جنني
مبا يلزم لنستطيع االنطالق نحو مستقبل مزهر
بالثقافة احليوية املتطورة ليكون لنا مكان حقيقي
حتت الشمس .

رغم اعاقته تزوج ورزق باالبناء

املعاق صايل تركمان :نرفض التعامل معنا كحاالت اجتماعية ونطالب بحقوقنا

ج �ن�ين  -ت �ق��ري��ر :ع �ل��ي س� �م ��ودي  -ل ��م تبق
مؤسسة او جهة تعنى بقضايا املعتقلني اال وقرع
ابوابها وادرج اسمه في قوائمها مبا فيها الشؤون
االجتماعية ،ولكن كل ما حصده راتب يخجل من
ذك��ره كما يخجل من احلديث عن حياة املعاناة
التي ترافقه منذ والدت��ه ،كونه عانى من اعاقة
ادت لشلل في قدميه االثنتني.
الشاب صايل محمود صالح تركمان ( 36عاما)
من مخيم جنني يرفض نظرة العطف والشفقة
ويصر يوميا على البحث عن مصدر عمل يوفر
له حياة كرمية ،فمنذ صغره قرر حتدي االعاقة
ورف��ض االن� ��زواء واالت�ك��ال�ي��ة ،وق ��ال" :ك��ان ق��دري
منذ والدت��ي ان اعيش املعاناة واحلياة القاسية
جراء اصابتي باعاقة في قدمي ورغم ما بذلته
عائلتي وخاصة والدتي التي افنت حياتها في
سبيل انقاذي وعالجي لم يتوفر عالج مناسب
في تلك االيام فتطورت احلالة واصبت بشلل في
قدمي يبلغ ."%85
وأضاف" :انا الوحيد في اسرتي الذي اعاني من
االعاقة لذلك لم يبق مؤسسة او مركز او طبيب
اال وقرعت عائلتي ابوابه حتى عام  1989لكن
دون جدوى ،فقررت التعايش مع احلالة واخلروج
للحياة ور ف��ض املعايير االجتماعية السائدة
وكسرها ،فالله عوضني بالكثير رغ��م اعاقتي
ومن حقي ان اعيش وكان قراري ان اناضل الوفر
حياة كرمية".

االرادة واحلياة

مبكرا ،يغادر صايل منزله في مخيم جنني
كل يوم بحثا عن قوت اسرته ،يقاوم املرض وااللم
يستند على عكازته البسيطة رغم ان العلم ابتكر
ادوات مساعدة حديثه لكنه كما قال" :حرم منها
وال ميلك ال�ق��درة على شرائها ،فظروفنا صعبة
وقاسية وعائلتنا كبيرة وال منلك مصدر رزق،
وبحمد الله صبرنا وحظيت بكل دع��م ورعاية
اسرتي وحاولت جاهدا مع مرور السنوات احلصول

على عصا حديثه او كرسي كهربائي ملساعدتي
ورفعت مئات الكتب والرسائل وقرعت كل االبواب
لكن دون جدوى لم احصل على أية مساعدة ،ورغم
ذل��ك جت��اوزت اح��زان��ي واالالم ��ي ومتسكت بحقي
احلياة ،وكنت مؤمنا ان االعاقة لن تلغي الطاقة".
وأض � ��اف" :ل��ذل��ك ح��رص��ت ع�ل��ى ال�ب�ح��ث عن
عمل ،ولكن صدمت من نظرة املجتمع السلبيىة
والقاسية ،وق��ول بعضهم "االصحاء عاطلون عن
العمل وغ�ي��ر ق��ادري��ن عليه فكيف باملعاقني؟"
ولكني لم اهتم كثيرا بهذه املقوالت رغم قساوتها،
واستمريت ف��ي البحث ع��ن فرصة عمل محاوال
استغالل قدرتي على احلركة وامكانية استخدام
يدي والقيام ببعض االعمال لكن لالسف لم احظ
بأية فرصة عمل".
لم يستسلم صايل لالمر ال��واق��ع ،وب�ين فترة
واخرى كان يتمكن من توفير عمل لفترة محدودة
يعتمد على ق��درات��ه ،وق��ال" :كنت اقيم بسطة
في الكراجات بني فترة واخرى ابيع عليها بعض
االشياء وفي كل االح��وال كان الدخل يساعدني،
الن الراتب الشهري الذي يصرف لنا من السلطة
ال��وط�ن�ي��ة بسيط ج��دا وب��ال �ك��اد ي�س��اع��دن��ي على
شراء االدوية التي مازلت استخدمها لتخفيف املي
ومعاناتي املستمرة".

صورة اخرى

تعددت صور االلم في حياة صايل وكان اشدها
استشهاد اثنني من اشقائه كان دوما االقرب لقلبه
وي �س��اع��داه ف��ي ق�ض��اء ام��ور حياته م��ع وال��دت�ه��م،
وقال" :في االنتفاضة االولى استشهد اخي لطفي
ب��رص��اص االح �ت�لال ،وف��ي معركة وم�ج��زرة مخيم
جنني في نيسان  ،2002اصيب اخي الثاني محمد
خ�لال قصف االح�ت�لال للمخيم ،وم��ازال مصيره
م�ج�ه��وال ورغ ��م ان الكثيرين ش��اه��دوه ح�ي��ا بعد
اصابته واالحتالل اعتقله ولكن حتى اليوم عذابنا
واملنا مستمر فلم نعثر على جثمانه بني الشهداء
وانكر االحتالل اعتقاله".

وأض��اف" :حزننا كبير بعد فقدان اثنني من
اشقائي كانا دوما جلانبي كباقي اسرتي وهما كانا
يحرصان على مساعدتي واسعادي وتغيير حياتي،
واليوم اشعر بخسارة كبيرة النه لن يعوضني احد
عنهما ،واكثر ما يبكينا ويحزن امي خاصة عدم
معرفة املصير احلقيقي الخي محمد ،فلطفي له
قبر نزوره ام محمد فال جثة او قبر ،ودوما نبكي
ونحزن ونتمنى ان نعرف مصيره".

الزواج واالمل

ورغ��م كل الظروف العصيبة ،استمرت عائلة
صايل مبساندته ،وكانت اخلطوة االهم في حياته
زواجه ،وقال" :احملطات القاسية وااليام العصيبة
استمرت لذلك حرصت اسرتي على محاولة ادخال
الفرحة حلياتي وق��د وفقني الله بالزوج ورزق��ت
بثالثة اب�ن��اء :محمد  5سنوات ،ري��ان  4سنوات،
غزل عامني".
بناء االسرة وحضور االوالد اثر كثيرا في نفسية
وحياة صايل الذي استمر التمسك بخيوط االمال
اجلديدة باحثا عما يحقق االستقرار السرته وهو
الوظيفة ،وق��ال" :ان حياتي بعد ال��زواج تغيرت
لالفضل وكرمني الله باالبناء ولكن املي كان لعدم
تطبيق قانون حقوق ااملعاقني الذي اقره الرئيس
الشهيد ياسر عرفات ،فحتى اليوم مازالت ابحث
عن وظيفة ،اعمل لساعات طويلة احيانا على
البسطة ولكن الدخل عير كاف وما نحصل عليه
من راتب ال يكفينا ليومني".
وقال املعاق صايل" :في كل يوم تعيش شريحة
ذوي االح�ت�ي��اج��ات اخل��اص��ة امل�ع��ان��اة م ��ادام هناك
تنصل وع ��دم ال �ت��زام بتطبيق قانوننا اخل��اص،
لذلك نامل ان يكون هناك اهتمام اكبر بنا ،نرفض
العطف واملساعدات نريد العمل والتوظيف وحقنا
في العمل وفق القانون ،فنحن ولالسف نعاني من
وض��ع صعب للغاية فهناك تقصير كبير ضدنا،
واناشد املؤسسات املختصة باملعاقني باقامة مراكز
الستيعابنا وتوفير فرص عمل لنا واخرى ترفيهية

وتثقيفية".
ون��اش��د امل�ع��اق صايل الرئيس محمود عباس
ورئيس الوزراء الدكتور سالم فياض اصدار تعليمات
وا ض�ح��ة للمؤسسات املعنية باستيعاب املعاقني
وان�ف��اذ ال�ق��ان��ون ،وحتسني ال��روات��ب التي ق��ال انها
"التي ال تكفي للقمة العيش وتوفير احتياجات
الطفالنا للدراسة".
واض� � ��اف" :ن ��رف ��ص ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ن��ا ك �ح��االت
اجتماعية ونامل ان يرتقي التعامل مع قضيتنا
دون تهميش او اه�م��ال ومل �ج��اراة دول العالم التي
منحت املعاقني وعائالتهم كامل حقوقهم ،فلدينا
ال�ع�ش��رات ام�ث��ال��ي بحاجة ال��ى ك��راس��ي كهربائية
وع�ك��ازات وقدمنا العديد من الطلبات لكن دون
ج ��دوى ،فالى متى سنبقى نعاني ؟ ومل��ن نتوجه
النصافنا ؟"

االحد 2011/8/14

سلسلة "خواطر" … دعوة لترميم ما هدمه الزمن وإرجاع أمجاد املاضي

القدس -تقرير :سارة مسودة -أصبح برنامج
"خ ��واط ��ر" ال ��ذي ت�ب�ث��ه ق �ن��اة ال  mbcوي�ق��دم��ه
ال��داع�ي��ة ال�ش��اب احمد الشقيري حديث الناس
في املجالس واملنتديات ومحط اعجاب الكثير من
الشباب الذين اصبحوا ينتظرون مفاجأته في كل
سنة ،الشقيري استطاع وللعام السابع على التوالي
أن يجعل برنامجه ثابتا على املائدة الرمضانية ،من
خالل اعتماده على االسلوب البسيط وامليسر بعيدا
عن طابع الوعظ واخلطابة.
أحمد م��ازن الشقيري هو "ليس شيخا ،ليس
عاملا ،ليس مفتيا ،وإمن��ا طالب علم" كما يعرف
عن نفسه دائما .والشقيري إعالمي سعودي ،ولد
في مدينة جدة عام 1973م ،واصل دراسته حتى
حصل على درجة البكالوريس في إدارة نظم ،ودرجة
املاجستير في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا،
ميتلك أحمد الشقيري جت��ارة خاصة به في بيع
األدوات املنزلية ،باإلضافة إل��ى ذل��ك ،فهو ميلك
عدة مشروعات ثقافية يسعى من خاللها -على حد
تعبيره في حوار صحفي -إلى "إعادة أمة اقرأ إلى
القراءة" ،ومن بينها مقهى "أندلسية" الذي يصفه
بأنه "جتربة ثقافية جتارية" ،ال يقدم املأكوالت
وامل�ش��روب��ات فحسب ،ب��ل تتوفر فيه كذلك كتب
منتقاة بعناية ،أما على مستوى حياته الشخصية،
فالشقيري متزوج من مصممة االزياء روال دشيشة
ولديه اثنان من األبناء هما يوسف وإبراهيم.

الرحلة مع "خواطر"

ك� ��ان� ��ت ان � �ط �ل�اق� ��ة رح � �ل� ��ة "خ� � ��واط� � ��ر" ع ��ام
 2002م � ��ن خ �ل ��ال ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي
"ي � �ل ��ا ش � � �ب� � ��اب" وال� � � � � ��ذي ش� � � � ��ارك ال� �ش� �ق� �ي ��ري
في تقدميه مع عدد آخر من الشباب ،وتناول قضايا
الشباب بشكل جديد واعتمد لغة بسيطة جتذب
هذه الفئة من اجلمهور .ثم جاءت جتربة الشقيري
األب ��رز م��ن خ�لال ب��رن��ام��ج "خ��واط��ر" وال ��ذي يعد
استكماال ملشروع ب��دأه من خ�لال كتابة مجموعة
م��ن امل �ق��االت األسبوعية ف��ي صحيفة "املدينة"
السعودية حتت عنوان "خواطر شاب".
وت �ق��وم ف �ك��رة "خ��واط��ر" ع�ل��ى ت �ق��دمي قضية
شبابية معينة في حلقة ال تتجاوز مدتها خمس
دق��ائ��ق ،ف��ي ش�ك��ل أق ��رب إل��ى ال�ن�ص�ي�ح��ة ،وت �ن��اول
الشقيري عددا من القضايا املثارة في أوساط الشباب
مثل احل�ج��اب والعمل وسبب ع��زوف الشباب عن
القراءة ،إضافة إلى طرحه تساؤالت عن حال األمة
اإلسالمية ومدى قدرتها على حتقيق النهضة ،والقى
البرنامج منذ عامه األول جناحا كبيرا بشكل فاجئ
اجلميع مبن فيهم مقدمه ،ال��ذي ق��رر أن يستمر

"خواطر" كبرنامج رمضاني في كل عام ،وليتواصل
النجاح على مدى سبعة اعوام متتالية.
وم��ن امل��وض��وع��ات ال�ت��ي طرحها اي�ض��ا "محبة
النبي الكرمي وكيفية الدفاع عنه ضد احلمالت
الغربية التي تستهدف النيل من شخصه الكرمي"،
"االستفادة من الوقت واستثماره"" ،آداب الطريق
من منظور إس�لام��ي"" ،أهمية ال��وح��دة بني أبناء
األمة اإلسالمية" وغيرها ،ولم تقتصر موضوعات
"خ��واط��ر" على امل��وض��وع��ات الدينية والثقافية
فحسب؛ بل تناولت أيضا موضوعات فنية مثل
"تأثير أفالم هوليوود على الشباب" ،الذي خصص
له الشقيري حلقة ضمن خواطر "."3
وإلى جانب الفقرة التي يقدمها الشقيري كحوار
مباشر عبر الكاميرا ،يتضمن البرنامج أيضا أناشيد
يقدمها شباب منشدون من بلدان مختلفة مثل:
أحمد أبو خاطر ،محمد املازم ،عبد السالم احلسني،
مشاري راشد العفاسي وغيرهم.

اطلب احلل ولو في الصني

بكلمة "شوزومالر" التي تعني "احللول" باللغة
التركية ،خلص الشقيري هدف "خواطر  " 7الذي
يعرض حاليا على قناة " ،"mbcومبحتوى جديد
وقالب متنوع ،اطل علينا في رمضان  ،2011وبعيدا
عن طابع النقد اإليجابي البناء وإظهار املقارنات
كما ف��ي امل��واس��م السابقة ،ق��ام الشقيري بتقدمي
احل�ل��ول العملية لكل امل�ش��اك��ل ال�ت��ي حت��دث عنها
في السابق ،مشيرا  -خ�لال لقاء صحفي -ال��ى ان
الفضل في حتويل هذا املوسم الى حلول يعود الى
الثورات العربية فقد ّأكد العالم العربي هذا العام
رغبته ب��إح��داث التغيير والتطور على مختلف
الصعد واملجاالت.
وبحثا عن حلول يطوف احمد الشقيري في
عدد من البلدان هي :فنلندا ،الدمنارك ،النرويج،
تركيا ،الصني ،اململكة العربية السعودية ،اإلمارات
العربية املتحدة ،قطر ومصر ،وذلك لإلستفادة من
جتارب تلك الدول ،وكامنا اراد في هذا املوسم تطبيق
القاعدة التي تقول "اطلب احلل ولو في الصني".
وسيشمل خواطر " "7عددا من القضايا وهي:
العدل ،احلياة الكرمية ،احملاكم ،السجون ،اجلوازات،
املستشفيات ،اخلدمات احلكومية ،اإلسكان ،املدارس،
الطالب ،اخلدمات املرورية وغيرها من املواضيع.

اليابان  ....التجربة االستثنائية

"خ��واط��ر  ... "5لعلى ه��ذا اجل��زء ك��ان االكثر
تاثيرا والذي سيبقى مطبوعا في عقول مشاهدي
البرنامج مقارنة باالجزاء األربعة األولى ،فهنا لم
يكتف الشقيري بإعطائنا كالما شفويا تلقينيا

بل ق��دم لنا درس��ا عمليا ميدانيا ،وه��ذه امل��رة أتى
بها من "اليابان" ،ليقدم لنا منوذجا لشعب استطاع
ان ينهض ويصبح باملراتب االولى بني االمم بفضل
متسكهم بالعلم وال��وق��ت وات�ق��ان العمل .ادهشني
"خواطر" كما ادهش اجلميع في بيان مدى اتقان
اليابانيني ألعمالهم في جميع اشكال حياتهم ،في
النظام والنظافة وحب القراءة وخدمة اآلخرين
ورع��اي��ة ذوي االح�ت�ي��اج��ات اخل��اص��ة وال�ل�ط��ف مع
الناس ومراعاة الذوق العام واحملافظة على البيئة
واالهتمام باملظهر اخلارجي.
وم��ن اكثر االم��ور تاثيرا في نفوس املشاهدين
انه كان كلما ذكر موقفا إيجابيا لليابانيني إال ورد
أصله إلى سنة الرسول عليه الصالة والسالم أي إن
تلك اآلداب والقيم هي عندنا أصال ،لكننا لألسف
لم نفعلها ،ومثاال على ذلك عندما شاهدت حلقة
ال�ق��راءة والتعليم ،تذكرت أن أول آي��ة نزلت على
رس��ول�ن��ا صلى ال�ل��ه عليه وس�ل��م "اق ��رأ ب��اس��م ربك
الذي خلق" ،وأنه بالعلم ترتقي الشعوب ،وأن من
ت��رك العلم واملعرفة سقط من سلم املجد وانتهى
ودف��ن في مقابر التاريخ ُوأهمل
من سجل احلياة ُ
من ذاكرة احلضارة.
وقدم البرنامج رسائل عظيمة منها :أن من جد
وعمل وثابر وكافح فسوف ينال املجد الدنيوي بغض
النظر عن دينه ومعتقده ،التحضر ال يعني ابدا
التخلي عن القيم والعادات.
كل ذلك جعل من "خواطر  "5جتربة استثنائية
جنحت جناحا باهرا واكتسحت البرامج في املشاهدة،
وعسانا ان ننقل جتربة اليابانيني الى مؤسساتنا
وبيوتنا ومعاهدنا لنفعل نصوص إس�لام�ن��ا؛ ألن
امل�ع�ل��وم��ات الذهنية ش��يء وال�ع�م��ل امل�ي��دان��ي شيء
آخر.

"خواطر  ... "6احسان

"إذا كان صالح اآلخرة من صالح الدنيا ،فكيف
وإالم ْ آل��ت أحوالهم
كان حال املسلمني في املاضيَ ،
اليوم؟"  ...بهذا التساؤل املشروع ،أطل "خواطر
 "6علينا خ�لال شهر رمضان العام املاضي وللعام
السادس على التوالي استطاع احمد الشقيري ان
يأسرنا ونحلق معه في خواطره.
ولكنه هذه املرة لم يذهب الى اليابان وال الى
اي كوكب اخر ولم يقارنا باحد بعيد عن ثقافتنا
بل هذه السنة وإلزالة احلجج واألعذار التي رافقت
خواطر في اليابان بوصفها مقارنة غير عادلة،
قارننا باملسلمني ،قارننا بأنفسنا ،من خالل عرض
إبداعات املسلمني الفكرية والعلمية واحلضارية
في املاضي وخصوصا اثناء فترة االندلس ،مقارنا

احمد الشقيري

إياها بحالنا اليوم.
وم��ا ب�ين مسلمني أعملوا عقولهم ف��ي املاضي
وآخ��ري��ن أهملوها ال�ي��وم ،ط��اف "خ��واط��ر  " 6بني
 8دول ه��ي :سنغافورة ،ماليزيا ،تركيا ،إسبانيا،
بريطانيا ،م�ص��ر ،ال�س�ع��ودي��ة واإلم � ��ارات ،ليرينا
ابداعات املسلمني في املاضي وبعض ابداعاتهم في
احلاضر .اذن "هو مزيج من مقارنة احلاضر باحلاضر
واحلاضر باملاضي" فهو لم يكتف بابهارنا بابداعات
الفارابي واخلوارزمي واالدريسي وغيرهم من العظماء
بل اران��ا اب��داع��ات املسلمني اليوم في مدينة دبي
وماليزيا وسنغافورة وتركيا.
وتضمن العمل الكثير م��ن ال�ت��اري��خ ،لتذكير
املشاهد العربي باحلقيقة التي يتجاهلها ،أال وهي
أننا كنا أصحاب علم  ...بل الرواد في مختلف العلوم
واملعارف ،وبأن املسلمني هم من وضعوا أسس معظم
العلوم احلديثة" .ومن امللفت ايضا انه اختار ان
يكون شعار هذا اجلزء "االحسان" حيث كان املسلم
قدميا ُيقدم على عمل أية وظيفة ولكن بأكمل وجه
وبأفضل طريقة ممكنة وإبداع وإتقان فاالحسان هي
مرحلة اعلى من االتقان.
وختم أحمد الشقيري برنامجه قائال " :لو أراد
أحد الفرنسيني قبل ألف عام أن ينتج "خواطر
 "6الختار قرطبة ،فقد كان العالم اإلسالمي آنذاك
يابان القرون الوسطى!".
الشقيري ف ��ارس ج��اءن��ا ف��ي زم��ن ص�ع��ب ،عله
يستطيع ترميم ما هدمه الزمن وان�ق��اذ الشباب
واعادتهم الصول دينهم والنهضة بهم الرجاع امجاد
املاضي" ،خواطر" يخاطب الشاب العربي أينما كان
وبغض النظر عن دينه ،أو عرقه ،فالى االمام ايها
الفارس الشجاع.

عراقيل ومعيقات قانونية واجتماعية وعشائرية

تقرير عن آليات تطوير مشاركة الشباب في االنتخابات احمللية القادمة
جن�ين –تقرير علي س �م��ودي – كشف مركز
ح �ق��وق اإلن �س��ان وال��دمي �ق��راط �ي��ة "ش �م��س" عن
وج��ود تهميش للشباب وقضاياهم وخاصة في
املشاركة السياسية في املنطقة العربية عموما ،
وفي فلسطني على وجه اخلصوص مما يجعل من
قضايا الشباب هما جماهيريا عاما .
جاء ذلك في تقرير خاص اصدره مبناسبة
ي��وم الشباب العاملي بهدف تسليط الضوء على
واق��ع امل�ش��ارك��ة والتمثيل الشبابي ف��ي الهيئات
احمللية في فلسطني ،والكشف عن العقبات التي
حتول دون مشاركة ومتثيل للشباب فيها واقتراح
سياسات لتطوير املشاركة والتمثيل للشباب في
هذه الهيئات .وقال املركز" أنه وعلى الرغم من
القوة التصويتية التي ميثلونها باعتبارهم أوسع
قاعدة للمنتخبني ،واج��ه الشباب الفلسطيني
ف��ي املجتمعات احمللية ف��ي مختلف احملافظات
تهميش ًا واضح ًا في املشاركة السياسية ،وحتديد ًا
في االنتخابات التشريعية واحمللية ، ،ولعب دورا
في ذلك دورا التحديات االجتماعية والثقافية
واالق�ت�ص��ادي��ة ومن��ط ت��وزي��ع ال�ق��وة ف��ي املجتمع
إلى جانب بعض املعيقات التشريعية وخبرات
املمارسات السياسية الرسمية السابقة".
وق��ال امل��رك��ز" أن��ه ميكن احلديث عن قضايا
ال�ش�ب��اب ف��ي إط��ار ثنائية احل�ق��وق وال��واج�ب��ات،
ففيما يتعلق باحلقوق ورغم أن الشباب كانوا قد
ُتركوا فترة من الوقت دون توجيه حقيقي من
قبل بعض مؤسسات السلطة ،إال أن مشاركتهم
ف��ي االنتخابات ليست حق ًا دس�ت��وري� ًا فحسب،
إمنا هي واجب وطني ،فال يستطيع احد أن مينع
الشباب من ممارسة هذا احلق ،لكن على الشباب
أيض ًا أن يهتموا بتحويل هذا احلق إلى واجب( ،
مبعنى حتويله إلى مهمة ملقاة على عاتقهم)،
ميكن التعبير عنه سلوكي ًا من خ�لال املشاركة
الفعلية في االنتخابات ،من خالل تشبث الشباب
مبمارسة هذا احلق .
وب�ح�س��ب ب�ي��ان��ات وم�ت��اب�ع��ات امل��رك��ز  ،حتكم
النظرة املجتمعية للحكم احمللي في فلسطني،
عوامل ومظاهر تسهم في تشكيل الصورة القائمة
له أهمها  ،الثقافة السياسية السائدة في املجتمع
الفلسطيني ،فهي ليست م��ن ال�ن��وع امل�ش��ارك أو
الفاعل ب��ل ه��ي متلقية وموجهة م��ن أعلى إلى
أسفل والضعف التنظيمي أو ضعف آليات الفعل
السياسي القائم على أسس عشائرية وتقليدية
وف �ئ��وي��ة ،وغ �ي��اب ب��رام��ج تفصيلية للفصائل
واألحزاب ،اضافة لتنافسية وفي بعض األحيان
ت�ن��اح��ري��ة ،الفصائل على ال �ف��وز باملقاعد دون
برامج وآليات رقابة ،حيث أصبح كل شيء موجه
إل��ى اخل ��ارج ول��م يعط االه�ت�م��ام للداخل بشكل
الكافي  .واشار املركز الى تفشي ظاهرة السلبية
والالمباالة واالنكفاء واالنعزال والبحث عن حتقيق
املصالح الذاتية واخلالص الفردي،واالخطر اعتقاد
املواطنني أن الهيئات احمللية ليست ق��ادرة على
حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم كون السلطة
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املركزية ،ونقص الثقة بني هيئات احلكم احمللي
واملجتمع ،وانخفاض نسبة مشاركة فئة الشباب
فيها ،حيث أن قانون الترشيح للهيئات احمللية
يحدد س��ن الترشيح مل��ا ف��وق الثالثني للرئيس
و  25عام ًا للعضو مما يقصي قطاعا واسعا من
الشباب ع��ن الترشيح بفعل القانون ال بتخلي
الشباب عن احلق.

البيئة احمليطة

ويؤكد "شمس " ض��رورة عدم اغفال الظروف
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ت��ي ع��اش�ت�ه��ا ال�ـ�م�ج��ال��س الـمحلية
والبلدية ،فقد تعاقبت سلطات سياسية وعسكرية
متتالية ،ولـم تكن في يوم من األيام سلطة وطنية
فلسطينية ،بل كانت غريبة عنها ،وغير نابعة
من احلاجة الفلسطينية ،وأدى ذل��ك إل��ى القيام
بدور سلبي في عملية تطور مهام وأهداف مؤسسات
احلكم الـمحلي .وبني انه بعد إنشاء السلطة الوطنية
في العام  1994لـم يتغير الوضع بشكل نوعي وفق ًا
للحاجة الفلسطينية ،بل إن أول��ى اخل�ط��وات في
ه��ذا االجت��اه كانت الـمرسوم الرئاسي رق��م ،94/1
الذي أشار إلى استمرار العمل بالقوانني التي كان
ً
معموال بها قبل العام .1967وتشير التجربة إلى أن
السلطة الفلسطينية في إتباعها لنظام التعيينات
في املجالس البلدية بدال من االنتخاب ،قد أخذت
بعني االعتبار املعايير العشائرية واحلزبية بعيد ًا
عن موقف املواطن ورأيه،مماحول املجالس وأعضائها
ملجرد موظفني في السلطة ،وليس كقادة ممثلني
ملجتمعاتهم احمللية.

البيئة القانونية

وق� ��ال ال�ت�ق��ري��ر " ان ��ه ي�ن�ظ��م ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ات
احمللية ف��ي فلسطني إط ��ار ق��ان��ون��ي ت��داخ�ل��ت في
تشكيلة عوامل نشأت عن موروث قانوني كان نتاج
مختلف احلقب التي مرت بها فلسطني ،إضافة إلى
العوامل التي عملت على إعادة صياغة هذا اإلطار
القانوني بعد توقيع اتفاقية أوسلو في العام ،1993
وما متخض عنها من خلق اختصاصات وظيفية
للسلطة الوطنية جتاه املواطن الفلسطيني حيث
نصت املادة ( )85من القانون األساسي املعدل لعام
 2003على "تنظيم البالد بقانون في وحدات إدارية
محلية تتمتع بالشخصية االعتبارية ،ويكون لكل
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محافظ قلقيلية ومدير شرطتها ونائبه يتفقدون أسواق املدينة

قلقيلية  -م ��دار للصحافة واالع �ل�ام -قام
محافظ قلقيلية ومدير شرطة احملافظة ونائبه
وعدد من قادة وم��دراء األجهزة األمنية بجولة
تفقدية ألسواق املدينة اطلعوا خاللها على مدى
التزام التجار بأسعار السلع األساسية وخصوصا
في شهر رمضان الفضيل.
وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم في
الشرطة أن احملافظ العميد ربيح اخلندقجي
يرافقه مدير شرطة احملافظة املقدم حقوقي
م��وس��ى ي ��دك ون��ائ �ب��ه امل �ق��دم ح�ق��وق��ي مصعب
يحيى وعدد من قادة وم��دراء األجهزة األمنية
في احملافظة وعدد من ضباط الشرطة ورئيس
البلدية ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية وعدد
من ممثلي عن املؤسسات الرسمية قاموا بجولة
تفقدية لألسواق احمللية في املدينة واطلعوا
خاللها على م��دى ال�ت��زام التجار بأسعار السلع
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األساسية في شهر رمضان والتقوا خاللها بعدد
من التجار وأصحاب احملالت التجارية واستمعوا
إلى مالحظاتهم ومطالبهم واحتياجاتهم.
وأشاد احملافظ بدور التجار في بناء االقتصاد
الفلسطيني ،مؤكدا على ضرورة االلتزام باألسعار
وإشهارها وع��دم االستغالل واالحتكار وااللتزام
بالقانون والنظام ،مشيرا إلى أن القانون سيد
اجلميع وال مكان للعبث بأمن املواطن وأمانه مشيرا
إال أهمية دعم املنتج الوطني الفلسطيني.
وأشاد احملافظ بأداء جهاز الشرطة الفلسطينية
وكافة منتسبيها وثمن جهودهم التي يبذلونها
خصوصا في شهر رمضان الفضيل.
من جانبه ،قال املقدم موسى يدك ان الشرطة
وضعت خطة مرورية تهدف الى تسهيل حركة
املرور أمام املركبات واملواطنني ،مؤكدا أن شرطة
احملافظة تعمل وف��ق ه��ذه اخلطة حيث تقوم

يوميا بنشر عناصرها وخصوصا م��ن مرتبي
ش��رط��ة امل ��رور وم��رك��ز ش��رط��ة املدينة ف��ي وسط
ش� ��وارع امل��دن �ي��ة ل�ي�ت��م ت�ن�ظ�ي��م ح��رك��ة السير
والتخفيف من االزدح��ام��ات امل��روري��ة ،موضحا
أن ش��رط��ة امل ��رور ت�ق��وم ب��إغ�لاق بعض ال�ش��وارع
وبتغير حركة االجتاهات املرورية للتسهيل على
املواطنني وخصوصا أهلنا القادمني من داخل
اخلط األخضر من التسوق وقضاء احتياجاتهم
في املدينة .
بدوره ،رحب جتار املدينة بهذه الزيارة التي
تعبر ع��ن م��دى اهتمام القيادة الفلسطينية
ممثلة باحملافظ وقادة ومدراء األجهزة األمنية،
كما ثمنوا دور جهاز الشرطة في احلفاظ على
ام��ن امل��واط��ن وتنظيم حركة السير وخصوصا
بعد ساعات املساء حيث تكون هناك ازدحامات
مرورية خانقة وسط املدينة.

وح��دة منها مجلس منتخب انتخاب ًا مباشر ًا على
الوجه املثبت في القانون".
وذك��ر "شمس " ان��ه بعد اق��رار قانون رق��م ()9
لسنة  2008بشأن تعديل بعض مواد قانون الهيئات
احمللية رقم ( )1لسنة  1997وقانون انتخاب مجالس
الهيئات احمللية رق��م ( )10لسنة  2005وقانون
الهيئات احمللية الفلسطينية رقم ( )1لسنة 1997
 ،إض��اف��ة إل��ى بعض األنظمة والتعليمات اإلط��ار
القانوني الناظم لعمل والنتخاب الهيئات احمللية في
فلسطني ،من حيث تنظيم عالقة الهيئات احمللية
ب��وزارة احلكم احمللي ،وعالقة الهيئات احمللية مع
بعضها البعض ،إضافة إلى جميع األم��ور املتعلقة
بإدارة الهيئة احمللية وعالقتها بوزارة احلكم احمللي،
وإحداث الهيئات احمللية وإلغائها وتوسيع حدودها،
وكيفية إدارة اجللسات وتنظيمها ،و صالحيات
امل�ج�ل��س وص�لاح �ي��ات رئ�ي�س��ه ون��ائ �ب��ه وعالقتهم
مبوظفي الهيئة احمللية ،وملخص ح��ول األعمال
املالية للمجلس" .وقال املركز  ،انه على الرغم من
أن النظام االنتخابي للهيئات احمللية في فلسطني
هو نظام حر وعادل ،تتوافر فيه الشروط املوضوعية
والشكلية إلج ��راء انتخابات ح��رة ودميقراطية
وشفافة ،إال أنه لم يتناول مشاركة الشباب ،بل أن
القانون حرم الشباب من الترشح عندما اشترط أن
يكون عمر املرشح ( )25عام ًا يوم االقتراع .

البيئة االجتماعية

وذكر أن بعض القوانني التي تنظم اجلمعيات
والتجمع حترم الشباب من املشاركة .ومن أهم عوامل
ومظاهر اإلقصاء للشباب عن املشاركة في الهيئات
احمللية  ،دور القيم االجتماعية والثقافية السلبية
في إعاقة مشاركة الشباب في عملية صنع القرار أو
التأثير عليه ،وسيطرة الكبار على القوائم والكتل
االنتخابية  ،اضافة لعدم استطاعة القوائم والكتل
االنتخابية جتديد خطابها ليتماشى مع التوجهات
الراهنة ويلبـي احتياجات الشباب  ،كما بينت
ال�ت�ج��ارب أن ال�ق��وائ��م والكتل االنتخابية ال تفي
بوعودها وخصوصا تلك املوجهة للفئة الشابة )
كالتشغيل – الصحة – التعليم  ....الخ  ،اضافة
للياس واإلحباط في صفوف الشباب واستخدامهم
كمراقبني للقوائم والكتل االنتخابية التي حتوي
كبار السن.

مشاركة الشباب ومتثيلهم

وشدد على ان الدعوة لضرورة إجراء االنتخابات
البلدية ،تاتي انطالق ًا م��ن احل��رص على إش��راك
اجلميع في صناعة القرار لرفع مستوى اخلدمات
الـمقدمة للجمهور ،إض��اف��ة إل��ى إت��اح��ة الفرصة
أمام الـمواطنني الختيار ممثليهم إلدارة شؤونهم،
وتدريبهم على ممارسة اإلدارة الـمحلية وحتمل
الـمسؤولية ،وتطوير مفاهيم التعاون والتنسيق بني
احلكومة والـمجتمع الـمحلي .هذا عدا عن الوظيفة
السياسية الوطنية للمجالس في ظل حالة احتالل،
وكونها ممرا لبناء قيادات على املستوى الوطني.

دور اجلامعات والكليات

وراى املركز ان ارت�ف��اع معدل مشاركة الشباب
ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ال ي�ش�ك��ل دل �ي�لا على
ف�ع��ال�ي��ة امل �ش��ارك��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي ض ��وء هيمنة
أمناط اجتماعية وسياسية تقليدية تقود عملية
التصويت .واضاف "فمازلنا لم نستوعب طاقات
الشباب وأفكارهم ودوره��م ومازلنا نفتقر لبرامج
عملية قابلة للتطبيق في هذا املجال ،ومازال كبار

السن يستحوذوا على مواقع صنع القرار" .اما على
صعيد االح��زاب  ،ف��راى "شمس" ان أحزابنا ومن
يقودها هرمة كبيرة السن تراوح مكانها ال قواعد
شابة كافية لها إلسنادها ومتكينها م��ن ترجمة
األه� ��داف امل�ع�ل�ن��ة .ل��ذ ل��ك ق ��ال " ن�ح��ن ف��ي م��أزق
فالذين يجلسون في واج�ه��ات األح��زاب ويصرون
على أن يقولوا هذا هو املمكن ومن ال يعجبه يشرب
البحر إمنا يعطلون عبور الشباب للمشاركة واملواقع
ويحيدون طاقاتهم".
ورغم نسبة التعليم العالية بني صفوف الشباب
حيث تندر األمية ،ووجود نسبة كبيرة ممن انهوا
تعليما متوسطا أو جامعيا ،إال أننا ال جن��د هذا
املستوى قد ترجم إلى حالة من املبادرة القيادية
على املستوى احمللي ،واضاف" يبرز السؤال حول دور
اجلامعات الفلسطينية البالغة  11جامعة(  8منها
في الضفة الغربية ،و 3في قطاع غزة إضافة إلى
 13كلية جامعية متنح شهادة البكالوريوس ،و 19
كلية متوسطة ،متنح شهادة الدبلوم املتوسط) وكلها
يوجد بها مجالس طلبة تنتخب بطرق مختلفة
كل ع��ام ومي��ارس فيها الطلبة حقهم االنتخابي،
إال أن ذلك ال يستمر بعد التخرج حيث أن عملية
االنتخاب ملجالس الطلبة تكون في غالب األحيان
نتيجة لضغط ق��وى سياسية متنافسة ،وليس
الهتمام إدارات اجلامعات ف��ي تنمية شخصيات
قيادية بني صفوف الطلبة.
ونبه امل��رك��ز أن االه�ت�م��ام بالشباب ف��ي اليوم
الذي يسبق يوم االقتراع ،ال يكون نابع ًا من قناعة
بأهمية الشباب ف��ي احل�ي��اة السياسية ،وض��رورة
إدماجهم في املؤسسات ،بقدر ما يكون نابع ًا من
ارتفاع عدد الشباب املسجلني في اللوائح االنتخابية
من مجموع املسجلني في السجل االنتخابي ،وهذا ما
يشكل خزانا كبيرا من األصوات ميكنها أن تقلب كل
التوقعات في نظر الكتل املتنافسة ،مؤكدا انه ميكن
استغالله في جميع مراحل االستحقاق االنتخابي
وخ��اص��ة فترة احلملة االنتخابية حيث يوظف
الشباب في عدة مجاالت.
تشكيل القوائم االنتخابية و /املشاركة بها

دور الشباب انفسهم

واكد انه يقع على عاتق الشباب مهمة انتزاع
حقوقهم ،وعلى املؤسسات الشبابية إعادة تنظيم
ذاتها وفق أسس دميقراطية لتعمل على أساس أنها
شريك فاعل في القرارات داخل املجتمع .وتفعيل
دور احلركة الشبابية بالقضايا املجتمعية .وضرورة
مشاركة الشباب وخاصة الفتيات في املؤسسات
احمللية وفي مقدمتها الهيئات احمللية ليأخذوا دور ًا
واضح ًا يرتبط بقضايا التحرر الوطني واالجتماعي
عبر إتاحة الفرصة لهم للتأثير في صنع القرار أو
صناعة القرار والترشح .ولذلك هناك ش��روط ال
بد أن تتوفر حتى يتم تعزيز املكاسب من أبرزها
استمرارية احل��وار مع الشباب وإج��راء إصالحات
قانونية وسياسية منظمة للحياة السياسية كل
ذلك يوفر بيئة مالئمة ومحفزة .

إشراك املجتمع احمللي

وخ�ل��ص ال�ت�ق��ري��ر للتاكيد ع�ل��ى إن مشاركة
الشباب تسهم في التحديد األفضل لالحتياجات
واملطالب وزيادة الكفاءة في التنفيذ ،باإلضافة
إل��ى تعزيز االس �ت��دام��ة واالن �س �ج��ام االجتماعي
 ،اض��اف��ة ل��وج��ود آل�ي��ات احل ��وار وال�ن�ق��اش وم��دى
إط�ل�اع ال�ش�ب��اب ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات وح��ري�ت�ه��م في
ال��وص��ول إل��ى ت�ل��ك امل �ع �ل��وم��ات ، .اض��اف��ة للعمل
على إزال��ة كل املعيقات التي حتول دون املشاركة
سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو
إدارية أو اقتصادية أو غيرها  .واكد على ضرورة
إشراك الشباب في خطط العمل وعملية حتديد
األولويات واالحتياجات (وضع اخلطط وتنفيذها
واإلشراف والرقابة عليها  ،وأخير ًا التقييم ) على
أن يتضمن ذل��ك اختيار ما يتالءم مع طبيعة
املجتمع .
وراى املركز ان اليات املشاركة للشباب تتحقق من
خالل تفعيل نظام الشكاوى وتشكيل جلان األحياء
واملجالس الشبابية ومساءلة الهيئات احمللية
،وتشكيل اللجان املتخصصة ملساعدة الهيئات
احمللية ف��ي عملها وحت��دي��د األول��وي��ات  ،وعقد
اجتماعات مستمرة ودورية مع مجالس الهيئات
احمللي و بني املواطنني والهيئات احمللية.

