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للصحافة  ال��رواد   - اجليعان  صدقي  هبه   - نابلس 
الغربي  اجلنوب  ال��ى  الواقعة  تل  قرية  في   - واالع���ام 
من مدينة نابلس حكايات فرح ولعب ينشرها اطفال 
في  الشوارع  يحيون   .. وازقتها  حاراتها  يزينون  صغار 
انتهاء  حني  حتى  لهم  لتشتاق  امل��درس��ة  ال��ى  طريقهم 
يومهم الدراسي .. قصص ميلؤها الفرح حتكيها حكايات 
من لعب وشغب اطفال ميأل املكان ,لكن خلف كل هذا 

حكاية لم حتك بعد .
اط��ف��ال يعيشون  ارب��ع��ة  م��ن  وام الس��رة  اب  حكاية 
في منزل يخلو من أي مظاهر للسعادة تسكن تفاصيل 
دموعهم على طفلهم  وجوههم عامات حزن سطرتها 
االك��ب��ر البالغ م��ن العمر 9 س��ن��وات وال���ذي ح��رم م��ن ان 
بسبب  العالم  اطفال  كباقي  طبيعية  طفولة  يعيش 
مرض يفتك بجسمه منذ اللحظة االولى لوالدته لكنه 
لم يكتشف اال على يد وفد طبي ايطالي في مستشفى 

الكاريتاس في بيت حلم منذ خمس سنني.
اسمه  م��رض  م��ن  يعاني  طفل  الشامي  ع��ام  ت��ام��ر 
فلسطني,  ف��ي  نوعه  م��ن  االول  وه��و  هنتر"  "متازمة 
عن  ابتعد  طبيعي,  بشكل  حياته  مم��ارس��ة  م��ن  ح��رم 
اللعب والدراسة بسبب صعوبة في حركة األرجل لديه 
ليقضي معظم طفولته في مستشفى حتت اجهزة صماء 
تعطي تشخيصا خاطئا عن حالته وتشير الى ضرورة 

مرض نادر يحرم تامر الشامي من ممارسة 
حياته الطبيعية ليقضي معظم طفولته مع أجهزة صماء

اجراء عمليات لم تساعد تامر الذي اعطي ادوية دون 
احلصول على ادنى فائدة .

تامر حرم من نوم هنيء بسبب االالم الشديدة التي 
الطفل  وال��دة  ذك��رت  حيث  مرضه,  نتيجة  بها  يشعر 
اثار جانبية كثيرة  ابنها يعاني من  ان  الشامي  نسرين 
القلب,  عضلة  ف��ي  ضعف  منها  ذك��رت  م��رض��ه,  سببها 
الصغيرة,  املفاصل  ف��ي  وض��م��ور  تشوهات  ال��ى  اض��اف��ة 

وتخلف عقلي متوسط, وتكلس بشبكية العني, والتهابات 
باالعصاب, وبلغت نسبة العجز الكلي لدية %80.

وال��د فقير احلال  اب��ن, مأساة  وآالم  ام,  وب��ني حيرة 
يعمل في مطعم يكاد يجني قوت يومه لم يذق يوما 
طعما للراحة حيث انه لم يصل الى طريق يعالج به 
التي  احلكومية  االب���واب  لكل  طرقه  بعد  حتى  طفله 
املمكن ان تساعده, واستغاثته بكل اجلمعيات  كان من 

تأمني صحي  للحصول على  ان مساعيه  كما  اخليرية, 
هذا  يخفض  ان  املمكن  من  ك��ان  حيث  بالفشل,  ب��اءت 
عند  يتكبدها  التي  الباهظة  التكاليف  من  التأمني 
اجراء فحوصات وعينات يراقب فيها تردي وضع ابنه 
الصحي يوما بعد يوم, كما ُرفضت مساعيه للحصول 

على تغطية لتكاليفها بذريعة انها عينات جتارب.
"لن اتوقف عن البحث على عاج ملساعدة ابني.. 
ساحاول الوصول للمستحيل ولن اتركه ميوت حتى لو 
اعطيته من عمري" اضاف عام الشامي, الذي ذكر انه 
توصل بعد رحلة من العذاب وصلت الى خمس سنوات, 
ان العاج الوحيد لهذا املرض هو عملية جراحية لزراعة 
نخاع شوكي جترى في ايطاليا بنتائج مضمونة, حيث 
ان كل محاوالته في فلسطني واالردن كانت فاشلة بسبب 
ندرة هذه احلالة وعدم توفر اطباء مختصني لعاجها.

املساعدة  لطلب  وملفات  وتقارير طبية  مناشدات 
اخل���ارج بغرض  ال��ى  للسفر  احل��ص��ول على حتويلة  ف��ي 
العاج لم يجد والد الطفل أي رد عليها, مشاكل وعقبات 
كثيرة واجهتهم رغم ذلك كله تبقى عائلة الشامي على 
امل في الوصول الى العاج الذي سيخلص تامر من االمه 
كي يستطيع مواصلة حياته بوضعه احلالي على اقل 
تقدير ودون ان تسوء حالته الطبية املعرضة لاصابة 

بالشلل اذا لم يحصل على العاج املطلوب.

 بيت حلم – جنيب فراج – تكتظ عيادة 
وكالة غوث وتشغيل الاجئني الفلسطينيني 
املرضى  مب��ئ��ات  يوميا  الدهيشة  مخيم  ف��ي 
واملراجعني في ظل ظروف وامكانيات متواضعة 
, وم��ع ذل��ك ف��ان ه���ؤالء امل��واط��ن��ني او املرضى 
تعامل  كيفية  م��ن  ش��دي��دا  ارت��ي��اح��ا  ي��ب��دون 
معهم,  واالداري  والتمريضي  الطبي  الطاقم 
من  التشخيص  ان  على  اج��م��اع  شبه  وه��ن��اك 

قبل الطاقم الطبي دائما في محله.
نحو  املراجعني بشكل يومي  اع��داد  ويبلغ 
وبلدة  الدهيشة  مناطق  من  وجميعهم   300
امل��ج��اورة وق��ري��ة وادي فوكني وع��دد  ال��دوح��ة 
م��ن ق��رى ال��ري��ف ال��غ��رب��ي واجل��ن��وب��ي, ولذلك 
فان الطاقم لهذه العيادة الذي يبلغ نحو 25 
موظفا ما بني ممرضني واداريني ومن بينهم 
طبيبان وهما الدكتور عصام احملسيري مدير 
يعمل  الرمحي,  الله  عبد  والدكتور  العيادة 
املرضى  في خدمة  ال���دوام  ساعات  م��دى  على 
ومن بينهم االطفال والذين يرتادون العيادة 
عنهم  الكشف  يتم  حيث  امهاتهم  مع  بكثرة 
ومعاجلة االمراض التي يعانون منها, كذلك فان 
العيادة تكتظ دوما بكبار السن الذين ياتون 
اليها ملعاجلة امراض السكري والضغط حيث 
بوجود  العيادة  هذه  على  القائمون  يتباهي 
قسم لهذين املرضني متقدم وسرعان ما يتم 
محاصرة اثارهما بشكل عام بحسب ما يقول 
عدد من املرضى, هذا اضافة الى وجود النساء 

احلوامل ملراجعة العيادة ومتابعتهن طبيا.
وحتتوي العيادة ايضا على مختبر للفحص 
ت��وزع  وك��ذل��ك صيدلية  ب��ام��ك��ان��ي��ات ج��ي��دة 
واض��ح  بشكل  وف���رة  وب��ه��ا  املختلفة  االدوي�����ة 

عيادة الوكالة في مخيم الدهيشة تستقبل مئات املرضى 
في اليوم الواحد في ظل امكانيات متواضعة ولكن بحماس شديد

هذه  من  يستفيدون  الذين  االه��ال��ي  بحسب 
الصيدلية.

وقالت مراجعة شابة فضلت تعريف نفسها 
بام محمد وجاءت من اجل طفلها الصغير الذي 
يعاني من ارتفاع باحلرارة حيث كشف عليه 
ي��وزع  طاملا  ال��ذي  احملسيري  عصام  ال��دك��ت��ور 
على  االبتسامات  الطبي  اهتمامه  الى  اضافة 
املرضى ويحاول رفع معنوياتهم, ويقلل دائما 
م��ن ح��ال��ة امل���رض وذل���ك ب��ه��دف اب��ع��اد اخل��وف 

عن املريض.
من جانبه اشاد محمد سليمان وهو مريض 
مبراجعة  ويقوم  مفتوح  قلب  عملية  اج��رى 
بانه  اي��اه  واصفا  بجهوده  احملسيري  الدكتور 

متمكن ومقتدر ويسمع املريض حتى النهاية 
رغم ضغوطات العمل وكثافة املراجعني, الذين 
يضطرون في بعض االوق��ات االنتظار طويا 
الدواء  الى نوعية  لدورهم, كما تطرق محمد 
الذي يتم صرفه من صيدلية العيادة مؤكدا ان 
جزءًا ليس بالقليل من الدواء متواجد واحيانا 
يضطر لشرائه, مطالبا ادارة الوكالة بضرورة 
على  للتسهيل  ال����دواء  ف��ي  النقص  تعويض 

املواطنني في مثل هذه الظروف الصعبة.
وال ش���ك ف����ان ازم����ة االص���ط���ف���اف ب��ال��دور 
واالل���ت���زام ب��ه ح��اض��رة ف��ي ه��ذه ال��ع��ي��ادة كما 
االلتزام  فثقافة  كلها  العربية  املجتمعات  في 

بالطوابير ال زالت غائبة.

ورغم قلة االمكانيات فان غرفة الطواريء 
تستقبل حاالت حرجة وتعاجلها وهذا ما حصل 
مع الشيخ عمر االفندي حينما جاء الى العيادة 
وهو في وضع متدهور حيث اتضح انه عانى 
من تسمم في الطعام وعلى الفور قرر الدكتور 
ملتابعته  الطواريء  غرفة  الى  حتويله  عصام 
وبعد نحو ساعتني من استلقائه على السرير 
املخصص لذلك واعطائه العاج املناسب قرره 
الطبيب عودته الى بيته مع اعطائه عدد من 

التحذيرات لتجاوز احلالة.
ومن بني ما ميكن تسجيله في املشاهدات 
الميكن  وال��ت��ي  ايضا  احليوية  العيادة  لهذه 
ومكتظة  دائ��ب��ة  نحل  خلية  ان��ه��ا  اال  وصفها 
العاملني  وكثيرة احلركة هو وجود نقص في 
ك���اف مب��ا ذل��ك  ال�����25 غ��ي��ر  ان ع���دد  اذ  فيها 
الطبيان الوحيدان, وهذا ما يجعل الكثير من 
املؤسسات العاملة في مجال الاجئني وحقوقهم 
ان اخلدمات التي تقدمها وكالة الغوث في نقص 
التقليصات  اط��ار سياسة  في  وذل��ك  مضطرد 
االزم��ات  بدواعي  الغوث  وكالة  تنتهجها  التي 
املالية ولكن الكثير من هذه املؤسسات تعتبر 
من  الب��د  وبالتالي  ابعاد سياسية  له  ذل��ك  ان 
عام  بشكل  اخلدمات  هذه  في  اكثر  االهتمام 
وتطويرها على اعتبار ان وكالة الغوث ال ينظر 
اليها انها شركة ربحية بل هي جهة سياسية 
بامتياز تشكل شاهد عيان على نكبة الشعب 
الفلسطيني وال بد ان تواصل خدماتها حتى 
الى  الاجئني  بعودة  النكبة  هذه  اث��ار  انتهاء 
ما  بحسب  منها  هجروا  التي  وق��راه��م  مدنهم 
ق��ال��ه ال��ب��ح��ث امل��خ��ت��ص ف��ي ش���ؤون الاجئني 

صاح عبد ربه.

التجربة   - سمودي  علي  تقرير   – جنني 
املريرة التي رافقتها على مدار سنوات عمرها 
جراء معاناتها من اعاقة جزئية ادت لفقدانها 
الناشطة  دفعت  اليسرى  عينها  ف��ي  ال��رؤي��ة 
ابو خنفر 45 عاما من  انتصار احمد محمود 
لتكريس  ج��ن��ني  ج��ن��وب  ال��ظ��ه��ر  ب��ل��دة سيلة 
ح��ي��ات��ه��ا وت��وظ��ي��ف جت��رب��ت��ه��ا وخ��ب��رت��ه��ا في 
لكسر  والنضال  االع��اق��ة  ذوي  قضايا  خدمة 
جتاه  السلبية  املجتمعية  واملعايير  احلواجز 
هذه الشريحة املهمشة التي اثبت ان معاناتها 
الكثير  انها متتلك  بل  قدراتها  تؤثر على  لم 
حقيقة  تؤكد  التي  واملواهب  االمكانيات  من 
ال��ش��ع��ار ال����ذي ت��ؤم��ن ب��ه " االع���اق���ة ال تلغي 
الطاقة ", والتي تعتبر جتربتها افضل منوذج 

يعبر عنها .
االعاقة ال تلغي الطاقة

وتفخر  ال��ظ��روف  ك��ل  حت��دت  التي  انتصار 
بقدرتها على بناء اسرة وبحصولها على وظيفة 
عاملة تأهيل لذوي االعاقة في بلدية سيلة 
جتربتها  عن  احلديث  عن  تتردد  ال   , الظهر 
على  امل��ؤل��م  تأثيرها  رغ��م  وال��ت��ي  الشخصية 
رحلة  عبر  حققته  مب��ا  تفخر  فانها  حياتها 
نضالها لتصل كما تقول" لتجسيد حقي في 
قدره  يختار  ال  فاالنسان  البشر  ككل  احلياة 
الله  ال��ذي حدد  القدر  واملؤمن ال يتمرد على 
له ولكن عليه ان ال ينسى ان القدرة االلهية 
من  الكثير  و  وال��وع��ي  العقل  متنحه  العادلة 
االمتيازات والقدرات التي اذا احسن استثمارها 
حياته  لبناء  اخ��رى  ع��وام��ل  تشكل  ان  ميكن 
تبقيها  التي  احلياة  من  والتحرر  وشخصيته 

رهينة ألم ومعاناة االعاقة ".
بداية املعاناة

كان قضاء الله وقدره ان تعاني انتصار منذ 
والدتها من انحراف في العني اليسرى , وتقول 
" تأثرت اسرتي كثيرا بسبب املشكلة خاصة 
لكوني بنت وخوفها من تأثير ذلك على حياتي 
ومستقبلي فبدأت رحلة البحث عن عاج وحل 
", وتضيف " ورغم ذلك وفي الفترة من عمر 
الطبيعي  اليسرى ملظهرها  6-8 عادت عيني 
لكن جوهرها شكل املاسأة التي ال زالت ترافقني 
وج��ود  الفحوصات  كشفت  فقد  ال��ي��وم  حتى 
الشبكية بسبب عدم اجراء عملية  تلف في 

جراحية لي فقدت الرؤية في عيني ".
ارادة احلياة

بفقدان   " انتصار  حالة  االط��ب��اء  شخص 
بصر جزئي ", ورغم تأثير ذلك على نفسيتها 
واص��رت على  االن��زواء  اسرتها رفضت  ومعاناة 
النور  نعمة  م��ن  لتستفيد  للحياة  تخرج  ان 
 , االخ���رى  عينيها  ف��ي  لها  ال��ل��ه  وهبها  ال���ذي 
في  وان��دم��ج��ت  ب��امل��درس��ة  التحقت   " وت��ق��ول 
العملية التعليمية وصممت على النجاح رغم 
الصعوبات الكثيرة ومتكنت من تغيير نظرة 

اجلميع لاشخاص ذوي االعاقة ".
وت��ض��ي��ف " م��ن خ���ال ع��اق��ت��ي وامي��ان��ي 
وشخصيتي جعلت اجلميع وخاصة في املدرسة 
يتعاملون معي كطالبة عادية بعيدا عن نظرة 
العطف والشفقة التي تعتبر اكبر عامل مدمر 

لنفسية كل شخص من ذوي اعاقة ".
وت��ك��م��ل ان��ت��ص��ار " ت��اب��ع��ت دراس��ت��ي وس��ط 
بسبب  سعيدة  وكنت  اجلميع  وتشجيع  دعم 
وتعاملهم  لشخصيتي  وتقديرهم  احترامهم 
ال��ن��ص��ائ��ح ملتابعة  م��ع��ي م���ن خ���ال ت��وج��ي��ه 
بواقع  وليس  العلمي  التقدم  بسبب  عاجي 

الشفقة ".
طريق العطاء

وعلى مقاعد الدراسة التي استمرت حتى 
انتصار على  , حرصت  العاشر  الصف احلادي 
الشعر  وت��أل��ي��ف  كتابة  ف��ي  موهبتها  تطوير 
واخل���واط���ر االدب��ي��ة , وت��ق��ول " م��ن��ذ صغري 
والشعر  واملطالعة  االدب  روح حب  لدي  برزت 
واص��ب��ح��ت اك��ت��ب ال��ق��ص��ائ��د ال��ش��ع��ري��ة التي 
حظيت باعجاب اجلميع وبسبب الظروف لم 
امتكن من مواصلة دراستي ولكن حتى اليوم ما 
الكتابة وامتنى نشر كتاباتي  امارس فن  زلت 
والتميز  االب����داع  اخ���رى تعكس  رس��ال��ة  الن��ه��ا 
خال  معاناتي  فيها  تؤثر  ل��م  التي  واملوهبة 

السنوات املاضية ".
النشاط املجتمعي

ورزق��ت  ان��ت��ص��ار  ت��زوج��ت  خ��ال مسيرتها 
بطفلة اسمتها رؤيا زهير علي ابو خنفر تبلغ 
مسؤولياتها  ورغ��م  عاما   15 اليوم  العمر  من 
االسرية قررت ان يكون لها دور ونشاط فاعل 
االعاقة  دوي  قضايا  ودع��م  اث���ارة  ف��ي  خاصة 
فالتحقت في برنامج تاهيل الدمج املجتمعي 
دورات ساهمت في صقل  وحصلت على عدة 
عند  تقف  ول��م  قدراتها  وتطوير  شخصيتها 

رغم معاناتها من اعاقة بصرية

الناشطة انتصار ابو خنفر: ناضلت لتحقيق حياة كرمية لذوي االعاقة في املجتمع

ذلك , وتقول " العمل املجتمع اصبح جزءًا من 
حياتي خاصة لرغبتي الشديد في مساعدة 
برامج  في  شاركت  لذلك  االعاقة  ذوي  ودع��م 
التاهيل والتحقت في مركز نسوي سيلة الظهر 
الهيئة  و منذ عام 2000 اصبحت عضوًا في 
العديد  في  وش��ارك��ت   " وتضيف   ," االداري���ة 
امل��ج��االت  ك��اف��ة  ف��ي  التدريبية  ال����دورات  م��ن 
االشخاص  وحقوق  قانون  دراس��ة  في  وخاصة 

ذوي االعاقة ".
حتقق احللم

اكبر  بشكل  للمشاركة  انتصار  حلم  حتقق 
على  حصلت  بعدما  االعاقة  ذوي  رعاية  في 
في  السيلة  بلدية  في  تاهيل  عاملة  وظيفة 
تاريخ 2010/12/1 , وتقول " شعرت بفرحة 
كبيرة بعد توظيفي خاصة وان مهمتي تتركز 
في خدمة الشريحة التي انتمي اليها وتعاني 
والهموم وحظيت  واملشاكل  الهموم  الكثير من 

بدعم من البلدية والطاقم العامل معي ".
ومع ارتفاع نسبة ذوي االعاقة في بلدتها 
انطلقت بعزم وحتٍد واميان خلدمتهم وايصال 

صوتهم والبحث عن حلول ومساعدة ملشاكلهم 
, وتقول " كون مهمتي تتركز في تأهيل ذوي 
االعاقة التي بدأت مع فريق العمل في تنفيذ 
برنامج الدمج املجتمعي وحرصنا على الوصول 
لكافة احلاالت وحتديد احتياجاتها ", وتضيف 
وهيئات  مؤسسات  توفير  ف��ي  دوري  تركز   "
تساعد في توفير وحل بعض املشاكل وتوفير 

االحتياجات امللحة كاجهزة املساعدة ".
اجل����والت امل��ي��دان��ي��ة , اك���دت وج���ود جهل 
, وت��ق��ول  ب��ق��ض��اي��ا ذوي االع���اق���ة وح��ق��وق��ه��م 
ن���دوات ول��ق��اءات  " رك��زن��ا على ض���رورة عقد 
لتوعية ذوي االعاقة وذويهم بحقوقهم التي 
افراد  توعية  الى  اضافة  القانون  عليها  نص 
املجتمع ومؤسسات في طرق التعامل مع هذه 
حياة  لتوفير  الطاقات  كل  حلشد  الشريحة 

كرمية لهم ".
ب����دأت ع��ام��ل��ة ال��ت��أه��ي��ل ان��ت��ص��ار وط��اق��م 
التأهيل معها يحصدون ثمار العمل الدوؤب , 
ومتكنت بالتعاون مع البلدية وعدة مؤسسات 
في تنفيذ مشاريع والول مرة في املنطقة حتقق 
منظور الدمج اضافة الى العديد من االنشطة 
عمل  ورش  وتنظيم  والترفيهية  املجتمعية 
وانشطة وقائية رسمت الفرح على وجوه ذوي 

االعاقة وذويهم .

مناذج من املعاناة
وم����ن واق�����ع خ��ب��رت��ه��ا وجت��رب��ت��ه��ا , ورغ���م 
التي  الكبيرة  واجلهود  التوعوية  النشاطات 
قانون  كفله  وما  املجتمع  مؤسسات  مع  بذلت 
امل��ع��اق��ني م���ن ح���ق���وق ل�����ذوي االع���اق���ة ت��ؤك��د 
ال��ن��اش��ط��ة ان��ت��ص��ار ان ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن ذوي 
اثبتت   " وتقول   , الظلم  من  يعانون  االعاقة 
الوقائع من خال عاقاتنا امليدانية ان هناك 
حاالت مظلومة جدا في مجتمعنا خاصة على 
االعاقة  ذوي  م��ن  اجلامعات  خريجي  صعيد 
املشاكل  وحتى  الظروف  حت��دوا  الذين  فهؤالء 
الشهادات  التعليمي وحصلوا على  النظام  في 

اجلامعية اليوجد لهم فرص عمل".
وتضيف " املشكلة الكبيرة ان العديد من 
املؤسسات ترفض تشغيل وتوظيف االشخاص 
شهاداتهم  رغ��م  البصرية  االع��اق��ات  ذوي  م��ن 

العلمية وقدراتهم املتميزة ".
في  انتصار  ساهمت   , دوره��ا  من  وانطاقا 
اثارة قضايا هؤالء املعاقني وطرقت ابواب عدة 
حاالت  لدمج  تدريبية  ومراكز  مؤسسات  من 
املهني  التدريب  على  واحل��ص��ول  البصر  ك��ف 
أي باب يفتح  وتقول " لكن لاسف اليوجد 

لهذه الشريحة من الناس!! .

طموح وحلم
رغ���م ذل���ك , ف��ف��ي ظ���ل ال���دع���م وامل������ؤازرة 
املستمرة والتشجيع الذي وفرته بلدية سيلة 
الظهر لفريق التأهيل تتكاثف جهود انتصار 
لتاسيس  معنية  وج��ه��ات  فعاليات  ع��دة  م��ع 
جمعية مختصة بشؤون االشخاص ذوي االعاقة 
في بلدتها,وتقول"اجلميع يعمل بجهود كثيفة 
للحصول على ترخيص للجمعية بعدما شكلنا 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��اس��ي��س��ي��ةو م��ع��ظ��م اع��ض��اءه��ا من 
االشخاص ذوي االعاقة نظرا الرتفاع عددهم 

في بلدتنا ".
وتضيف " طموحي ان نصل ملرحلة يتعامل 
تامة  بعدالة  الشريحة  فيها اجلميع مع هذه 
وتغيير النظرة السلبية السائدة في املجتمع 
فاالنسان املعاق له طموح وامل ومشاعر كباقي 
البشر ومن املهم توفير الدعم املعنوي والنفسي 
وعدم النظر للجانب املادي " , وتكمل " فهناك 
اعاقات  من  تعاني  التي  احل��االت  من  الكثير 
مختلفة لكن لهم دور كبير وفاعل في املجتمع 

اكثر من االنسان الغير معاق" .
الظهر  سيلة  بلدية  دور  انتصار  وثمنت 
وكافة زمائها في برنامج التأهيل وجهودهم 
رفع  سبيل  ف��ي  م��س��ان��دة  ف��ي  يبذلونها  ال��ت��ي 
وحتسني  املجتمع  من  الشريحة  هذه  مستوى 

اوضاعهم وضمان حقوقهم .

طولكرم –شديد للصحافة - نظم مركز إعام 
ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��دمي��ق��راط��ي��ة "ش��م��س" ومركز 
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة 
ال��ع��رب��ي  ال��ي��ت��ي��م  دار  ق��اع��ة جمعية  ف��ي  م���ؤمت���رًا 
النوع  ب��ني  م��ا  الترابط  )آل��ي��ات  بعنوان  بطولكرم 
االجتماعي والسلم األهلي( بحضور القائم باعمال 
محافظ طولكرم جمال سعيد والدكتور عمر رحال 
مدير  نائب  ماسون  ونكوال  "شمس"  مركز  مدير 
على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  مكتب 
ال��ق��وات املسلحة, وأع��ض��اء جلنة وع��دد م��ن م��دراء 
وممثلي املؤسسات األمنية واملدنية ورؤساء البلديات 
واملجالس احمللية والقروية واالطر النسوية وممثلي 
اجلمعيات وأكادمييني ومثقفني,ومحامون وخبراء 

في القوانني واألنظمة الدولية .
وقد افتتح املؤمتر االعامي معني شديد الذي 
رحب باحلضور مؤكدا على اعمية املؤمتر واهدافه 
واقعية  بتوصيات  اخل���روج  ف��ي  االم��ل  ع��ن  ومعربا 

حتاكي احلال الفلسطيني. 
اجللسة األولى

اجل��ه��ود  م��ن خ��ال��ه��ا  كلمة ح��ي��ا  وال��ق��ى سعيد 
قضايا  معاجلة  ان  مؤكدا  االط��ار  ه��ذا  في  املبذولة 
السلم  على  باحلفاظ  وربطها  االجتماعي  ال��ن��وع 

االهلي يجعل من املرأة قضية وطنية. 
التي  االج����راءات  م��ن  ال��ى سلسلة  واش���ار سعيد 
ات��خ��ذت��ه��ا ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ب���ه���ذا اخل��ص��وص 
وال��ت��ش��ري��ع��ات ال���ص���ادرة ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق, م��ؤك��دا 
استعداد احملافظة للتعاون مع كافة اجلهات من اجل 

حتقيق االهداف املرجوة من هذا املؤمتر.
وأوضح ماسون األهمية اخلاصة لتناول موضوع 
االجتماعي  بالنوع  ارتباطه  وم��دى  األهلي  السلم 
القوانني  أن  وق���ال  األه��ل��ي,  بالسلم  ذل��ك  وع��اق��ة 
على  للحقوق  احلاضنة  األم  تعتبر  والتشريعات 
رسم  العربية  التشريعات  غ��رار  "وع��ل��ى  تعددها, 
املشرع الفلسطيني حدود احلقوق والواجبات لكل 

املواطنني,من منظور النوع االجتماعي".
املظلة  يعتبر  ال��ق��ان��ون  "أن  م��اس��ون  وأض����اف 
ال��دول��ة, لذا  ف��ي  وال��واج��ب��ات  وامل��رج��ع��ي��ة للحقوق 
أن  الدولة  التي على  السياسات االجتماعية  تنبع 
تتبناها من اجل حماية املرأة الفلسطينية وصيانة 
حقوقها االجتماعية , من نصوص قانونية ملزمة 
والرعاية  احلماية  توفر  التي  وللمؤسسات  للدولة 
ل��ل��م��رأة, ح��ي��ث ال تختلف احل��ق��وق  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االجتماعية للمرأة الفلسطينية كحقوق إنسانية 
احلقوق  ع��ن  اإلن��س��ان  حقوق  شرعة  إل��ى  مستندة 
املمنوحة لغيرها من نساء العالم, لكن واقع النساء 
األوضاع  لتباين  وفقا  االجتماعي يضفي بضالة 
والقانونية,  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
فاملأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني واملتمثلة 
بالتشرد واالحتال واالستيطان ومصادرة األراضي 
واعتداءات  ح��روب  من  له  تعرض  وما  واملمتلكات, 
امل��رأة  واق��ع  على  اخل��اص��ة  تأثيراتها  تركت  وق��م��ع, 

اختتام مؤمتر في طولكرم حول "آليات الترابط ما بني النوع االجتماعي والسلم األهلي"
وظروف املرأة الفلسطينية, مبا في ذلك على واقع 

حقوقها االجتماعية".
واكدت جارانس ستتلر من مركز جنيف للرقابة 
مفهوم  ان  املسلحة  ال��ق��وات  ع��ل��ى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
عاقة النوع االجتماعي  هو عملية دراسة العاقة 
وتسمى  املجتمع  في  وال��رج��ل  امل��رأة  بني  املتداخلة 
هذه العاقة "عاقة النوع االجتماعي " وحتددها 
واجتماعية  اقتصادية  مختلفة  عوامل  وحتكمها 
تأثيرها  ط��ري��ق  ع��ن  وبيئية  وسياسية  وثقافية 
على قيمة العمل في األدوار اإلجنابية واإلنتاجية 
والتنظيمية التي تقوم بها املرأة والرجل وعادة ما 
يسود تلك العاقة عدم االتزان على حساب املرأة 
في توزيع القوة ويتبع ذلك أن يحتل الرجل مكانة 
فوقية بينما تأخذ املرأة وضعًا ثانويًا في املجتمع  . 
وقالت أن النوع االجتماعي ويرتبط عمومًا بحاالت 
ال��ّن��ف��وذ وف��ي إمكانية االس��ت��ف��ادة  ال��ام��س��اواة ف��ي 
م��ن اخل���ي���ارات وامل������وارد. وت��ت��أث��ر امل��واق��ع املختلفة 
والدينية  التاريخية  باحلقائق  وال��رج��ال  للنساء 
العاقات  لتلك  وميكن  والثقافية.  واالقتصادية 
واملسؤوليات أن تتغير, وستتغير حتما عبر الزمن.

وقالت أن النوع االجتماعي )اجلندر( يركز على 
وصف اخلصائص التي يحملها الرجل واملرأة كصفات 
العضوية,  باالختافات  لها  عاقة  ال  اجتماعية 
باعتبار أن الهوية اجلندرية ليست ثابتة بالوالدة 
التي  االجتماعية  ف���األدوار  وعليه  أنثى,  أو  كذكر 
يناط بها كل من الرجل واملرأة تتحدد تبعًا للعوامل 
والنفسية  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية 
القابلة للتغير من بيئة ألخرى ومن حقبة زمنية 
في  تتغلغل  العوامل  تلك  وتأثيرات  تالية,  حلقبة 
تدريجيًا  ثقافته  وتشكل  الفكري  الطفل  بنيان 
كهذه  متغيرات  ظل  وف��ي  من��وه,  مبراحل  مرتبطة 
تكافؤ  وع���دم  متييزا  امل��ع��اص��رة  املجتمعات  تشهد 
ومساواة في أداء األدوار االجتماعية بني الرجل واملرأة 
من  محدود  متاح  في  ويحصرها  امل��رأة  يقصي  مما 

األدوار االجتماعية مقارنة بالكثير املتاح للرجل.
وتوجه املستشار القانوني في محافظة طولكرم 
خيري جراب بالشكر للمؤسسات التي أشرفت على 
يتناول قضايا  وال���ذي  ال��ه��ام  امل��ؤمت��ر  ه��ذا  تنظيم 
جوهرية متثل ركائز عملنا الوطني املقاوم واحدى 
أدواتنا الرئيسة في عملية التنمية الشاملة التي 
تقودها مؤسسات السلطة مؤكدا ان معاجلة قضايا 
السلم  على  باحلفاظ  وربطها  االجتماعي  ال��ن��وع 
ومجتمعية  وطنية  املرأة قضية  من  االهلي يجعل 
في  وح��ي��وي��ا  م��رك��زي��ا  دورا  ال���زام���ا  علينا  ت��ف��رض 
م��ش��ارك��ت��ه��ا  وض���م���ان  الفلسطينية  امل�����رأة  مت��ك��ني 
االجتماعية  احلياة  في مجاالت  والفاعلة  الكاملة 
تعزز  التزامي  فهو  واالقتصادية  والسياسية  منها 
الفلسطينية  امل��رأة  وتضحيات  نضال  الى  بالنظر 
في  شاركت  حيث  الوطني  كفاحنا  مسيرة  خ��ال 
كافة اشكال النضال الفلسطيني وقدمت كل طاقاتها 
فانتزعت  الرجل  مع  جنب  الى  جنبا  وإمكانياتها 

وبكل جدارة دورها الوطني على صعيد للمشاركة 
وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  بناء  في عمليات 
ال��ق��دس ال��ش��ري��ف وع��ل��ى ق��اع��دة ض��م��ان حقوقها 
كأساس  واالق��ت��ص��ادي��ة  والسياسية  االجتماعية 
التنمية  يحقق  دميقراطي  مدني  مجتمع  لبناء 

االنسانية الشاملة. 
اثبتت  الفلسطينية  امل����رأة  ان  ج����راب  واك����د 
جدارتها الوطنية واالجتماعية في احلياة العامة 
الفلسطينية  القيادة  اهتمام  باستحقاق  فنالت 
التي دعمت انشاء مؤسسات العمل النسوي وصوال 
الى تأسيس وزارة شؤون املرأة في عام 2003,,,,,لقد 
م��ث��ل ه���ذا االه��ت��م��ام ال��ب��داي��ة احل��ق��ي��ق��ة ل��ش��راك��ة 
فعلية على املستوى الرسمي من اجل متكني املرأة 
مجتمع  بناء  في  وتساهم  لتشارك  الفلسطينية 
واحلضارية  الوطنية  القيم  حتكمه  فاعل  مدني 
واإلن��س��ان��ي��ة ,,,,,,وق������د ام��ت��د ه���ذا االه��ت��م��ام ايضا 
االتفاقيات  التوقيع على معظم  وتوسع من خال 
والبروتوكوالت املناهضة لكل اشكال التمييز ضده 
مازن  ابو  الرئيس  توقيع سيادة  اخرها  وكان  امل��رأة 

على اتفاقية "سيدو".
وقال جراب " الشك ان جهود التنمية الشاملة 
الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��س��ل��ط��ة  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
العمل على اجناز متطلباتها  تستدعي منا جميعا 
الضمانة  تشكل  املجتمعية  فاملشاركة  االس��اس��ي��ة 
احلقيقة لدمج كافة االمكانيات الوطنية في بوتقة 
عمل واحدة فتنمية بدون مساهمة فعلية لقطاعات 
رئيسية كاملرأة الفلسطينية تفقد املجتمع توازنه 
للتفكك  املجتمعي  ال��ن��س��ي��ج  ن��ف��ق  ف��ي  وت��داخ��ل��ه 
ويفقد حينها االنسان ابسط مقومات احلياة وهو 
عملت  فقد  لذلك   ,,,,, وطمأنينة  بأمان  العيش 
االهلي  السلم  ركائز  تعزيز  على  الوطنية  السلطة 
عبر حتقيق العدالة االجتماعية مبفهومها الواسع 
الذي يعني قدرتنا نحن كفلسطينيني على حتقيق 
التوزيع العادل وضمان احلريات والتمثيل املتوازن 
للفئات املجتمعية فالسلطة الوطنية الفلسطينية 
جعل  على  املستطاع  ق��در  عملت  السياق  ه��ذا  في 
هذا املفهوم حقيقة قائمة وذللك عبر رفع مستوى 
الوعي املجتمعي حول االدوار املختلفة للرجل واملرأة 
في املجتمع تعزيز الدميقراطية والعدالة واملساواة 
اضافة الى مواجهة املعوقات التى حتول دون مشاركة 
املرأة الفاعلة فهناك الكثير من املؤسسات الوطنية 
املناضلة  الفلسطينية  امل���رأة  مسيرة  رع��ت  ال��ت��ي 

والسجينة والناشطة اجتماعيا,  
,أضاف:" مازالت التحديات ماثلة امامنا ويقف 
على رأسها االحتال االسرائيلي الذي يسعى جاهدا 
الى اعاقة التنمية باعتبارها نقطة انطاق االولى 
نحو احلرية واخلاص من تبعية وظلمه, فالفجوة 
وامل��رأة في مجتمعنا موجودة كنتيجة  الرجل  بني 
التاشي  ف��ي  االخ����ذة  الثقافية  االمن����اط  لبعض 
بسبب  تعقيمها  ع��ل��ى  ع��م��ل  االح��ت��ال  ان  ي��رغ��م 
اجراءاته القمعية من احلصار واغاقات وغيرها من 

املمارسات التي ادت الى تدهور االوضاع االقتصادية 
عام  بشكل  الفلسطيني  للمجتمع  واالجتماعية 
هذه  وملواجهة  خ��اص,  بشكل  الفلسطينية  وامل��رأة 
ال��ت��ح��دي��ات ب��ش��ك��ل م��ك��ث��ف وم��ل��ت��زم ع��ل��ى اع��ل��ى 
تطوير  الفلسطينية  احلكومة  ق��ررت  املستويات 
االلتزام احلكومي والسياسي لتضمني قضايا النوع 
االجتماعي والدميقراطي واملساواة وحقوق االنسان 
في سياسات وخطط وبرامج الوزارات املختلفة وفي 
التشريعات والقوانني ذات العاقة بحيث تضمن دور 

مشاركة املرأة في عمليات التنمية اجلارية". 
اجللسة الثانية

وحتدث خال للجلسة الثانية احملامي فادي توما 
النوع االجتماعي في مركز جنيف  املشروع  مدير 
في  الفلسطينية  امل��رأة  اليه  وصلت  ما  الى  مشيرا 
املجتمعية,  امل��رات��ب  أعلى  إل��ى  وجدارتها  طموحها 
وهى في ذلك ال تقل عن الرجل في كفاءته ومقدرته, 
ورغم ذلك مازالت ال تستطيع بحكم القانون أن تقوم 
بالعديد من األعمال , وذلك على الرغم أن جميع 
القانون  وأخرها  املتعاقبة  الفلسطينية  الدساتير 
األساسي نصت على مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة, 
الدولي وكافة  القانون  إلى ما نص عليه  باإلضافة 
املعاهدات واملواثيق الدولية تنص جميعها على مبدأ 
مناحي  كافة  في  وامل��رأة  الرجل  التمييز بني  عدم 

احلياة, خصوصًا في احلقوق والواجبات.
وق��ال "وف��ي نفس الوقت, ن��ود أن نشير إل��ى أن 
ال  وامل���رأة  الرجل  بني  امل��س��اواة  لعدم  املسبب  اخللل 
ال��ق��وان��ني  أو  ال��ت��ش��ري��ع��ات  يكمن ف��ق��ط ف��ي ب��ع��ض 
والتقاليد  ال��ع��ادات  م��ن  الكثير  وف��ي  ب��ل  امل��وروث��ة, 
وتتحكم  حتكم  التي  اخلاطئة  واملفاهيم  املتوارثة 
ف��ي أف����راد املجتمع ع��ام��ة وال��ن��س��اء ب��خ��اص��ة. وف��ى 
النهاية فإننا نؤكد على ضرورة مراجعة منظومة 
قوانني مبجملها, ويشكل استمرار العمل بها انتهاكًا 
مستمرًا, بل وشرعيًا حلقوق املرأة ونأمل في تعديلها 
مبا يضمن إنهاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة وعدم 

مساواتها بالرجل". 
أن  يجب  االجتماعي  السلم  "ان  توما  وأض��اف 
يسود بني جميع الفئات االجتماعية في املجتمع 
. وبالتالي فإن الفصل بني الرجل واملرأة على أساس 
اجلنس سيعمق املشكلة , فاملطلوب هنا هو صياغة 
األول��وي��ات ف��ي ال��ق��وان��ني وف��ي امل��ؤس��س��ات مب��ا فيها 
مشاركة  املسألة فقط  فليست  السياسية  األح��زاب 
املرأة في الكوتة فقط ,وقال إن هناك فجوة كبيرة في 

الواقع فيما يتعلق بنظرة املجتمع للمرأة".
وط��ال��ب ت��وم��ا ب���ض���رورة ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى القيم 
االيجابية واالبتعاد عن القيم السلبية في املجتمع 
تقوم  وأن  للمرأة  امل���رأة  دع��م  أهمية  على  ,م��ش��ددًا 
مع  والتراكمي  ال��دائ��م  بالعمل  األهلية  املؤسسات 

النساء سيما املهمات منهن.
وحتدث الرائد نائل شرفا مدير العاقات العامة 
واإلعام في شرطه طولكرم في كلمته عن دور املرأة 
الفلسطينية في تاريخ الشعب الفلسطيني ودورها 
الرائد في املؤسسة االمنيه وعلى رأسها جهاز الشرطة 
الذي أولى لها االهتمام وأفسح لها املجال للعمل جنبا 
إلى جنب مع شقيقها الرجل دون متييز وعلى مبدأ 
الكبير  التعاون  إلى  أيضا  أش��ار  كما  الفرص  تكافؤ 
املؤسسات  وكافه  الشرطة  جهاز  بني  ما  والشراكة 
وانعكاس  األهلي  السلم  موضوع  في  احملافظة  في 
ال��ش��راك��ة على حاله األم��ن واالس��ت��ق��رار التي  ه��ذه 

تشهدها احملافظة.
جهاز  استحداث  إل��ى  كلمته  خ��ال  تطرق  كما 
ال��ش��رط��ة لقسم ح��م��اي��ة االس����ره وق��س��م اإلح���داث 
وال��ف��رد  م��ن اج��ل حماية االس���ره  وال��ل��ذان يعمان 
والتعاون  الثقة  جسور  إقامة  خال  ومن  واملجتمع 
الرجل  ب��ني  متييز  دون  املجتمع  ش��رائ��ح  كافه  م��ع 
واملراه مبينا استحداث جهاز الشرطة لدائرة تعنى 

بالنوع االجتماعي .
وق����ال س��م��ي��ر أب���و ش��م��س ال��ب��اح��ث ف��ي الهيئة 
امل��س��ت��ق��ل��ة حل���ق���وق اإلن���س���ان ,أن م��ش��ك��ات امل����رأة 
والتي  إليها  االل��ت��ف��ات  يجب  ال��ت��ي  الفلسطينية 
األول��ى  رئيسية.  فئات  ثاثة  إل��ى  تقسيمها  ميكن 
قانونية وهي متعلقة بالقوانني واملعضات املتعلقة 
بحقوق املرأة. والثانية متعلقة بالتقاليد والثقافة 
احمللية و التي حتد من مشاركة املرأة من في كافة 
املؤسسات  والثالثة غياب  العامة.  احلياة  نشاطات 
التي متثل املرأة في كل احملافظات والتي ميكن أن 

حتمل مشكات املرأة وتدافع عنها. 
االجتماعية مبنية  احلياة  أن  ابو شمس  وقال 
التسلط  ع��اق��ات  م��ن  مترابطة  سلسلة  إط���ار  ف��ي 
وال��رض��وخ, ب��ني األب واألب��ن��اء, األخ���وة واألخ���وات, 
الكبير والصغير, الرئيس واملرؤوس.. وهكذا إلى أن 
تصل إلى العاقة بني احلاكم واحملكومني. إن عاقات 
التسلط والرضوخ املنتشرة في احلياة االجتماعية 
وروح اإلذعان واالتكالية تنعكس في نهاية املطاف 
إحساس  املواطن  فيصبح عند  ذات��ه  السلوك  على 
بالعجز وع���دم ال��ق��درة ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة ف��ي ات��خ��اذ 
القرارات, حيث أنه قد تعود على وجود من يتخذ 
له القرارات في جميع جوانب حياته األخرى, ولذا 
فإنه يتقبل وجود من يتخذ له القرارات بالنيابة 

عنه في كل املجاالت.
التوصيات

واقر املؤمتر سلسلة توصيات من بينها تسليط 
حماية  في  بالشرطة  اخلاصة  جتربة  على  الضوء 
الفلسطينية,  القوانني  التعديل  وض��رورة  األس��رة, 
وإي����ج����اد م����راك����ز إلي�������واء األح��������داث واألش����خ����اص 
ومؤسسات  األمني  القطاع  بني  املهمشني,التنسيق 
التأهلية  ال��دورات  املزيد من  املدني,وعقد  املجتمع 
معرفة  الشرطة,وضرورة  في  األس��رة  حماية  لكادر 
تكون  أن  ال��ش��ك��اوى,ض��رورة  تقدمي  آلل��ي��ات  النساء 
مرجعية  ب��امل��رأة  اخل��اص��ة  الفلسطينية  الوثيقة 
ضرورة مشاركة النساء في مناصب صناعة القرار 
بتمكينهن من تولي مناصب عامة حكومية .هناك 
أشكال  كل  إلزال��ة  العمل  القوانني  ملراجعة  حاجة 
التمييز , وفي الوقت نفسه هناك حاجة للعمل ضد 
كل العوائق احمللية في التقاليد والبنى التقليدية 
العام.  العمل  إشراكها في  و  امل��رأة  التي متنع كسب 
ومعاجلة الشكاوى من العنف املنزلي واالغتصاب , 

والوصول إلى مراكز الشرطة.
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الشركـــة االلمانيــة
لصيانة جميع انواع السيارات
 متخصصون في صيانة وبيع قطع سيارات هونداي وكيا

 استيراد جميع قطع سيارات هونداي وكيا ) جديد ومستعمل (

هـام هـام جـــدا .... 
اصالح جير اتوماتيك ... هونداي وكيا

حل مشاكل سنتافيه وتوسان 
بتحويل بككس اصلي

بأسعار جيدة
بككس سنتافيه اصلي/  3000   شيكل شامل االجور
بككس توسان  اصلي /  2500 شيكل شامل االجور 

كفالة ملدة عام
متوفر لدينا ماتورات ديزل وبنزين مستوردة وجير للسيارات التالية :
.CRDI توسن ،  VGT ماتور سنتافيه 2007  ، ماتور توسان
»جير توسان 4/4  + 4/2  + جير سنتافيه 4/2 + 4/4« ديزل 
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